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Presentació

Pròleg

L’any 1997, la Fundació ”la Caixa” va posar en marxa un programa pioner que pretenia
apropar la gent gran a les tecnologies de la informació i la comunicació. Des d’aquell
any, més de 300.000 usuaris dels 605 centres propis de la Fundació ”la Caixa” o en conveni amb administracions públiques han participat en el programa Informàtica i comunicació a l’abast en les més de 500 CiberCaixa instal·lades arreu d’Espanya. Això significa
que les activitats informàtiques han estat i encara són les més sol·licitades pels usuaris
dels centres i que, a més, el programa ha estimulat la creació i el desenvolupament
d’associacions de voluntaris d’informàtica a les comunitats autònomes.

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és una institució pública d’educació
superior i de recerca, especialitzada en els àmbits de l’arquitectura, les ciències i
l’enginyeria i implicada en el desenvolupament tecnològic. La UPC fa una recerca
de qualitat —reconeguda internacionalment— que, al seu torn, facilita la formació
d’investigadors capaços d’enfrontar-se als nous reptes tecnològics. La UPC, per la
seva elevada capacitat de transferència de tecnologia a la societat, és generadora de
coneixement, recerca, innovació i desenvolupament tecnològic, especialment a Catalunya, Espanya i Europa.

El taller d’Internet està pensat per a aquelles persones que volen començar a conèixer
el món d’Internet d’una forma guiada i fàcil, iniciant-se en els aspectes més senzills de
la navegació. D’aquesta manera, capítol rere capítol, aniran ampliant coneixements fins
a agafar un grau d’expertesa com a internautes. És una bona oportunitat per tal que la
gent gran es pugui desenvolupar en un entorn on podrà comunicar-se, participar i establir relacions amb altres persones, etc., i sigui capaç d’aplicar d’una forma molt fàcil els
nous coneixements en la seva vida diària.

L’any 1994, la Universitat Politècnica de Catalunya va crear la Fundació Politècnica de
Catalunya per donar resposta a les necessitats de formació permanent en els àmbits
tecnològics i de gestió. Des d’aleshores s’ha consolidat com un nexe entre la Universitat i les empreses, cosa que li ha permès anticipar-se a les transformacions del
nostre entorn econòmic i social, i ha esdevingut un centre d’excel·lència en formació
permanent que integra el coneixement i incorpora les noves tecnologies en un marc
competitiu i globalitzat.

La Fundació ”la Caixa” vol expressar el seu agraïment a les administracions públiques amb les quals manté convenis de col·laboració per la seva participació en aquest
projecte, i als usuaris del programa perquè amb el seu entusiasme han fet realitat
l’acostament de les persones grans a les tecnologies de la informació i la comunicació.
Així mateix, també vol fer extensiu l’agraïment a la Fundació Politècnica de Catalunya
per l’elaboració i la redacció dels continguts d’aquesta Guia del taller d’Internet.

La Fundació Politècnica de Catalunya, com a centre d’excel·lència tècnica i científica,
ha participat en l’elaboració d’aquesta Guia del taller d’Internet, validant-ne la qualitat
dels continguts tecnològics, dins del projecte que la Fundació ”la Caixa” porta a terme en el Programa de Gent Gran.

S.A.R. La Infanta Doña Cristina
Directora de l’Àrea Social
Fundació ”la Caixa”
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Agraïm a la Fundació ”la Caixa” i a totes les persones que participen en aquest programa la seva contribució per obrir i ampliar l’espectre de la formació en noves tecnologies dins l’actual societat de la informació.
Sr. Antoni Giró Roca
Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
i president de la Fundació Politècnica de Catalunya
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1. Repassem?
Abans d’entrar en matèria repassarem uns quants conceptes bàsics.

El ratolí
El ratolí és un dispositiu mòbil que ens permet donar ordres a
l’ordinador i controlar-ne l’acció a la pantalla.
A la pantalla del nostre ordinador veurem una fletxa anomenada
punter ( ) que es desplaça per la pantalla quan nosaltres movem el
ratolí per sobre la taula.
El ratolí normalment disposa d’un botó esquerre, una roda central i un
botó dret. El botó més utilitzat és l’esquerre.
Quines accions podem fer amb el ratolí?
Moure el punter: quan movem el ratolí per sobre la taula, el punter
es mou per la pantalla.
Clic: acció de prémer una sola vegada el botó. Es fa habitualment
amb el botó esquerre i s’utilitza per seleccionar un objecte o triar una
opció. Per exemple, per seleccionar una eina.
Doble clic: acció de prémer ràpidament dues vegades el botó del ratolí. Aquesta acció es fa amb el botó esquerre i s’utilitza per executar
una acció. Per exemple, per obrir l’eina seleccionada.
Arrossegar: seleccionem un element prement el botó esquerre; mentre el mantenim premut desplacem el punter per la pantalla. S’utilitza
per desplaçar objectes (carpetes, icones de programes...). Per exemple, per canviar de lloc l’eina seleccionada.
13
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Desplaçar: aquesta acció es fa amb la roda central del ratolí. Ens
facilita el moviment ascendent i descendent per la pantalla en l’ús
d’algunes aplicacions, com ara els processadors de text o les finestres dels navegadors d’Internet. És l’alternativa a la barra de desplaçament vertical.
Seleccions: premem el botó esquerre en una part de la pantalla sense seleccionar cap element concret i, mentre el mantenim premut,
desplacem el punter per la pantalla. Anem seleccionant tots els elements que trobem en el recorregut de la nostra selecció.

El teclat
El teclat és un dispositiu que ens permet introduir ordres i dades a
l’ordinador. Està format per un conjunt de tecles agrupades segons la
seva funció (tecles alfanumèriques, de puntuació, especials, numèriques...).
Les tecles de les lletres, les dels signes de puntuació i la barra espaiadora s’utilitzen igual que en una màquina d’escriure.
Normalment, a cada tecla li correspon una lletra, però també hi ha
tecles que tenen dos o tres signes:
Per obtenir els símbols de la posició 1, hem de prémer una
vegada la tecla.
Per obtenir els símbols de la posició 2, hem de prémer alhora la tecla
de majúscules i la tecla corresponent. Hem de fer el mateix per posar
una lletra en majúscula. Per exemple:

14

+

= &

+

= A

Per obtenir els símbols de la posició 3, hem de prémer alhora la tecla
“Alt Gr” i la tecla corresponent. Per exemple:

+

= @

Quan escrivim amb un processador de textos, com ara
el Word, i arribem al final d’una línia, el programa passa directament a la línia següent sense que nosaltres
haguem de fer res. Per tant, només hem de fer servir la
tecla de retorn o intro quan vulguem acabar un paràgraf
i passar a la línia següent, o bé quan vulguem deixar una
línia en blanc.
El cursor és la barra vertical o horitzontal, sovint intermitent, que ens
indica a la pantalla la posició que ocupa el proper caràcter que escriurem.
La tecla de retrocés ( ), situada just a sobre de la tecla de retorn, té
la funció d’esborrar el símbol que es troba a l’esquerra del cursor.
La tecla de supressió o “Supr”, situada a la dreta de la tecla de retorn,
esborra el símbol que hi ha a la dreta del cursor.

15
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L’ús dels menús

A la imatge següent podem veure el menú “Inicio” i les seves opcions:

Quan engeguem el nostre ordinador ens apareix l’escriptori a la pantalla i, a la part inferior, la barra de tasques. En aquesta barra hi ha el
menú “Inicio” del Windows.

El menú “Inicio” és un dels més importants del Windows i és el que
ens serveix per començar a treballar amb el nostre ordinador.
Per obrir un menú ens hi hem de col·locar al damunt i fer-hi un clic
amb el botó esquerre del ratolí. Quan obrim un menú, ja sigui el menú
“Inicio” o qualsevol altre, apareixen totes les opcions que ofereix. Per
escollir-ne una només ens hem de moure amb el ratolí, situar-nos al
damunt de l’opció que volem escollir i fer-hi clic amb el botó esquerre
del ratolí. Quan fem aquest desplaçament, les diferents opcions del
menú van canviant de color.

16
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En funció del tipus d’opció que escollim, es produeixen diferents
accions:

La majoria de les finestres del Windows tenen tres elements comuns:
1

• Si volem triar una opció en què només veiem el nom de l’opció,
hem de fer clic amb el botó esquerre del ratolí perquè s’executi
immediatament.

2

Exemple:
• Si volem triar una opció en què surt el nom de l’opció seguit
de tres punts, hem de fer clic amb el botó esquerre del ratolí.
La nova finestra que s’obre ens demana informació referent a
l’acció que hem de fer.
Exemple:
• En cas que triem un nom seguit d’una fletxa a la dreta, se’ns desplega un submenú amb noves opcions.
Exemple:
3

Les finestres

Barra de desplaçament horitzontal

Barra de desplaçament vertical

Recordem que, quan fem doble clic sobre una icona de l’escriptori
o quan seleccionem una opció d’un menú, s’obre un rectangle a
l’escriptori anomenat finestra.
18
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1. Barra de títol: és la primera línia de la finestra i és on trobem
el nom de l’element (programa, document, carpeta, pàgina
web...) que s’ha obert en fer doble clic sobre la icona o l’opció
del menú. En aquest cas ens indica que estem visitant la pàgina web de l’Obra Social de la Fundació ”la Caixa” i que el programa amb el qual treballem és el Windows Internet Explorer.
També hi trobem els botons per minimitzar, maximitzar i tancar
la finestra.
		

Minimitza: si hi fem un clic amb el botó esquerre del ratolí,
la finestra s’amaga a la barra de tasques (a la part inferior de la
pantalla de l’ordinador, al costat del menú d’inici del Windows).
Per tornar a veure la finestra hem de fer un clic amb el botó
esquerre del ratolí sobre el botó corresponent a la finestra a la
barra de tasques:

		

Maximitza: si hi fem un clic amb el botó esquerre del ratolí, la
finestra es fa gran i ens ocupa tota la pantalla. Quan ja tenim la
finestra maximitzada, aquest botó es transforma en el botó per
restaurar-la ( ). Si hi fem clic, la finestra torna a la mida que tenia abans de ser maximitzada.

		

Tanca: si hi fem clic amb el botó esquerre del ratolí, la finestra
se’ns tanca automàticament.

També trobem les barres de desplaçament horitzontal i vertical. Si
fem clic sobre les fletxes que hi ha als extrems de les barres, podem
moure el contingut de la finestra per veure’l complet. També el podem
moure i veure’l complet si fem clic amb el botó esquerre del ratolí sobre la barra de desplaçament i, mantenint premut el botó, movem la
barra en la direcció en què estigui situada la part que volem veure del
contingut de la finestra.
Cal recordar que, si tenim més d’una finestra oberta, estem treballant
en aquella que té la barra de títol de color blau més fosc, que normalment és la que tenim al davant de tot.

Arxius: programes i documents
Un programa és l’eina informàtica que nosaltres utilitzem per poder
crear documents.
Per veure els programes que tenim a l’ordinador hem de fer un clic
amb el botó esquerre del ratolí sobre el menú d’inici de la barra de tasques i situar el ratolí sobre l’opció “Todos los programas”. Així veurem
com se’ns desplega un submenú amb els diferents programes.

2. Barra de menú: és una altra línia de la finestra. Aquesta barra
serveix per accedir als diferents menús de totes les opcions disponibles del programa o de l’aplicació amb què treballem.
3. Barra d’estat: és l’última línia de la finestra i ens dóna una informació que varia segons el programa o l’aplicació amb què
treballem.
20
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També cal recordar que podem tenir una icona al nostre escriptori
que ens permeti accedir directament al programa. En aquest cas
hem de fer doble clic amb el botó esquerre del ratolí sobre la icona
del programa al qual volem accedir per tal d’executar-lo.
Els documents són els treballs que nosaltres anem fent quan utilitzem els programes.
Si, per exemple, volem escriure una carta, utilitzem el programa
Word i creem un document que dugui el nom que nosaltres li vulguem posar. En aquest cas, el programa que utilitzem és el Word i
el document és el treball que creem amb aquest programa.
Per poder obrir un document hem de tenir instal·lat el programa que
es va utilitzar per crear-lo, tant si es va crear en el nostre ordinador
com en un altre. Per exemple, si volem obrir un document del Word
hem de tenir instal·lat necessàriament el programa Word.
Si tenim instal·lat el programa que es va fer servir per crear-lo, podem executar el programa (des de la seva icona a l’escriptori o des
del menú d’inici i l’opció “Todos los programas”) i després obrir el
document des de dins del programa. També podem fer doble clic
a la icona del document si la tenim a l’escriptori o en una carpeta
determinada. D’aquesta manera s’executa el programa associat al
document i s’obre el document.
Una altra manera d’obrir un document és des de l’opció “Documentos recientes” del menú d’inici. En aquesta opció podem veure
i obrir els últims documents amb què hem treballat. Per obrir un
document d’aquesta llista de documents només hem de fer un clic
amb el botó esquerre del ratolí sobre el menú d’inici, situar el ratolí sobre l’opció “Documentos recientes” i fer un clic amb el botó
esquerre del ratolí sobre el document que volem obrir per tal que
s’executi automàticament el programa associat al document i s’obri
el document.
22
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Existeixen programes la funció dels quals és ser màquines d’escriure,
com ara el Word o el WordPad; programes que fan complicadíssims
càlculs matemàtics i ens serveixen per portar la nostra comptabilitat,
com ara l’Excel; programes que converteixen l’ordinador en una eina
de dibuix, com ara el Paint; programes que ens permeten treballar
amb fotografies, com ara el Photoshop; programes que ens permeten crear bases de dades per tenir emmagatzemades i organitzades
totes les dades que vulguem, com ara l’Access; programes que ens
permeten crear presentacions, com ara el PowerPoint; programes
que ens permeten navegar per Internet, com ara el Windows Internet
Explorer; programes amb els quals podem escoltar música, com ara
el Reproductor de Windows Media; programes per jugar, per parlar
per telèfon, per enviar missatges a altres persones, etc.

24

Saps que...?
Es poden trobar
programes que
transformen
l’ordinador en
l’eina que vulguem.

25
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Exercicis
Ara practiquem els coneixements bàsics que hauríem d’haver adquirit
en el curs d’Iniciació a la Informàtica i que hem repassat parcialment
durant aquest capítol.
• Engeguem l’ordinador per començar a treballar.
• Reconeixem l’escriptori per identificar les icones, la barra de tasques i el botó “Inicio”.
• Obrim la finestra del meu ordinador fent doble clic sobre la icona
“Mi PC” de l’escriptori i, en el cas que la icona “Mi PC” no aparegui
a l’escriptori, fem clic al botó “Inicio”, i quan es desplegui el menú
inici fem clic a l’opció “Mi PC”.
• Enviem a l’escriptori una icona d’accés directe de l’element “Mi
PC” que nosaltres vulguem (carpeta, document...). Això ho fem des
del menú contextual de l’element; aquest menú ens apareix fent un
clic a sobre amb el botó dret del ratolí.
• Tanquem la finestra “Mi PC” fent un clic amb el botó esquerre del
ratolí sobre el botó tancar de la barra de títol.
• Accedim a l’opció “Nuevo” del menú contextual de l’escriptori i creem l’element que nosaltres vulguem (carpeta, document de text...).
• Canviem el nom de l’element creat des del seu menú contextual.
• Accedim a l’opció “Organizar iconos” del menú contextual de
l’escriptori i fem proves amb les diferents organitzacions possibles.
• Obrim la finestra del Windows Internet Explorer fent doble clic sobre
la icona “Internet Explorer” de l’escriptori. En el cas que aquesta no
aparegui a l’escriptori, fem clic al botó “Inicio” i, quan es desplegui
el menú “Inicio”, fem clic a l’opció “Internet Explorer”.
26

• Una vegada tenim oberta la finestra podem veure que a la barra de
títol apareix el nom de la pàgina web que estem visualitzant i també
el nom de l’element obert, que és “Windows Internet Explorer”.
• Practiquem amb els botons per minimitzar, maximitzar i restaurar
que hi ha a la barra de títol:
- Si fem clic sobre el botó per minimitzar que hi ha a la barra de
títol, la finestra s’amaga i ja no és visible a l’escriptori. Perquè
torni a ser visible hem de fer clic al botó de la finestra a la barra
de tasques.
- Si la finestra no ocupa tota la pantalla vol dir que no està
maximitzada. Si fem clic sobre el botó per maximitzar que hi
ha a la barra de títol, la finestra es fa gran i passa a ocupar tota
la pantalla.
- Si la finestra ocupa tota la pantalla vol dir que està maximitzada. Si fem clic sobre el botó per restaurar que hi ha a la barra
de títol, la finestra torna a la mida que tenia abans d’haver-la
maximitzat.
• Si la finestra disposa d’alguna de les barres de desplaçament,
podem practicar per aconseguir veure tot el contingut de la finestra que no arribem a veure directament. Si la finestra no disposa
de les barres de desplaçament i no està maximitzada, podem
provar de canviar-ne la mida per veure si apareixen les barres de
desplaçament.
• Una vegada hem practicat amb les barres de desplaçament,
podem provar de moure la finestra de lloc. Això ens és útil quan
tenim més d’una finestra a la pantalla i en volem veure més d’una
a la vegada. Recordem que, per moure-la de lloc, una finestra no
pot estar maximitzada ni minimitzada.

27
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• Una vegada hem provat de moure la finestra de lloc, podem provar
de canviar-ne la mida. Fem diferents proves de canvi de mida:
- Canviem la mida de la finestra des de la vora de la dreta;
d’aquesta manera la mida només es canvia en relació amb
aquesta vora.
- Canviem la mida de la finestra des de la vora superior;
d’aquesta manera la mida només es canvia en relació amb
aquesta vora.
- Canviem la mida de la finestra des del vèrtex superior dret;
d’aquesta manera la mida canvia en relació amb la vora superior i dreta de la finestra.
• Per finalitzar, tanquem la finestra fent clic al botó per tancar de la
barra de títol.
• Apaguem l’ordinador fent clic amb el botó esquerre del ratolí sobre
el botó “Inicio”. Quan se’ns desplegui el menú d’inici, fem un clic
amb el botó esquerre del ratolí sobre el botó “Apagar equipo”; se’ns
obre una finestra amb les opcions per apagar l’equip i fem un clic
amb el botó esquerre del ratolí sobre el botó “Apagar”. L’ordinador
s’apagarà i ja podrem apagar la pantalla de l’ordinador.

2. Iniciació a Internet (I)
Què és Internet?
Internet és un conjunt de xarxes interconnectades que permeten la comunicació entre més
de mil milions d’usuaris de tot el món.
Podem enviar missatges electrònics a altres usuaris, siguin on siguin; aconseguir informació sobre
gairebé tot (esports, música, cuina, viatges, política…);
mantenir converses per ordinador amb qualsevol amic; visitar
museus; veure imatges, fotografies i vídeos; associar-nos a grups
amb interessos similars als nostres i participar en debats; fer cursos
de tota mena des de casa; comprar tot tipus de productes a través
de l’ordinador, etc.
Per poder accedir a Internet el primer que necessitem és connectar el
nostre ordinador a la xarxa. Hi ha diferents tipus de connexió:
XTC: xarxa telefònica commutada, o també anomenada xarxa telefònica bàsica (XTB). És la xarxa original i habitual en la qual s’utilitza
un mòdem. És la xarxa de menys velocitat i qualitat. El seu cost és el
d’una trucada local, encara que es pot contractar alguna modalitat
de tarifa plana. Cal tenir en compte que mentre s’està navegant no es
pot parlar per telèfon.
XDSI: xarxa digital de serveis integrats. És una xarxa que sorgeix per
l’evolució de la xarxa telefònica existent i que ofereix connexions digitals d’extrem a extrem, a més de permetre la integració de serveis
en un únic accés (telèfon, fax, ordinador, etc.).
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ADSL: és la sigla de l’anglès asymmetric digital subscriber line, que
vol dir “línia d’abonat digital asimètrica” i que consisteix en una línia
digital d’alta velocitat a través de les línies telefòniques de coure tradicionals. És una tecnologia d’accés a Internet de banda ampla, la
qual cosa vol dir més capacitat per transmetre dades i més velocitat
de transmissió. Amb aquest tipus de connexió l’usuari pot parlar per
Saps que...?
telèfon mentre navega per Internet.
Cable: la velocitat de connexió és més ràpida que la de l’ADSL. Es
tracta d’una tecnologia diferent que utilitza connexions multipunt, en
què molts usuaris comparteixen el mateix cable. Serveix de suport
per al servei de televisió i telèfon.

És important
conèixer els
diferents tipus de
connexió a Internet
per saber quin és
Via satèl·lit: connexió per a l’àmbit de les empreses que es fa a través
el que s’adapta
d’una antena parabòlica.
millor a les nostres
Wi-Fi: acrònim de wireless fidelity, fidelitat sense fil. És un sistema necessitats.
per crear una xarxa d’ordinadors sense cables que permet l’accés a
Internet.
Per poder gaudir d’aquest sistema cal tenir instal·lada una targeta
Wi-Fi al nostre ordinador i donar-nos d’alta en aquest servei. Cada
cop és més habitual trobar zones Wi-Fi senyalitzades en hotels, cafeteries, àrees de servei, etc., en què ens podem connectar a Internet
mitjançant un codi.

Com navegar per Internet
Els navegadors
Els navegadors són programes que ens permeten navegar per la xarxa d’Internet, així com buscar i visualitzar les pàgines web.
Hi ha molts navegadors, la majoria dels quals es poden descarregar
des d’Internet de manera gratuïta. Els més utilitzats són:
• El Windows Internet Explorer (www.microsoft.com). És el navegador més utilitzat i és el propi del sistema operatiu Windows.
• El Netscape (www.netscape.com). Va ser un dels navegadors
més coneguts i utilitzats. Actualment s’han deixat de desenvolupar noves versions.
• L’Opera (www.opera.com). Aquest és un navegador molt ràpid
que disposa de moltes opcions. Cal destacar que inclou molts
idiomes, entre els quals hi ha el castellà, el català, el gallec i el
basc.
• El Mozilla Firefox (www.mozilla.org). Aquest navegador és un
programari lliure i gratuït que inclou un gestor de correu electrònic, un creador de pàgines web, servei de xat i llibreta d’adreces.
Disposa de moltes opcions.

LMDS: és la sigla de l’anglès local multipoint distribution system, que
vol dir “sistema de distribució local multipunt” i que consisteix en
una tecnologia de connexió via ràdio. Aquesta tecnologia permet,
gràcies a la banda ampla, el desplegament de serveis de veu, accés
a Internet, comunicacions de dades en xarxes privades i vídeo sota
demanda. És l’alternativa a l’ADSL en entorns rurals i aïllats sense
cobertura ADSL.
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Com funcionen els navegadors
A tall d’exemple expliquem el funcionament del Windows Internet
Explorer, però cal tenir en compte que tots els navegadors tenen un
funcionament molt similar.
Per començar a navegar cal que obrim el programa. Recordem que
podem fer-ho de les maneres següents:
• Des del menú “Inicio” de la barra de
tasques, fent un clic
amb el botó esquerre del ratolí sobre
l’opció “Internet Explorer”.

• O bé podem tenir una icona al nostre escriptori que ens permeti
accedir directament al programa. En aquest cas hem de fer doble clic amb el botó esquerre del ratolí sobre la icona de l’Internet
Explorer.

Un cop entrem al Windows Internet Explorer, veurem que la finestra
en conté les parts bàsiques: barra de títol, barra d’estat, barres pròpies del programa i les barres de desplaçament en cas que siguin
necessàries.
Per defecte, les darreres versions del Windows Internet Explorer no
mostren la barra de menús, perquè es troba oculta, però sí que afegeixen a les seves pròpies barres alguns menús que ens permeten
triar moltes opcions, com per exemple mostrar la barra de menús.
Un altre aspecte útil de les darreres versions és l’organització de
les pàgines web obertes en pestanyes dins d’una mateixa finestra.
D’aquesta manera podem tenir obertes diverses pàgines web però
sense haver de tenir una finestra diferent del Windows Internet Explorer per a cada pàgina web oberta.
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1
3

2
4

1. Barra d’adreces, botons de navegació i cerques. La barra
d’adreces és el lloc on es veuen i s’escriuen els noms de les
pàgines web que volem visitar. També trobem els botons de
navegació entre pàgines web visitades, i una barra de cerques
predeterminada pel proveïdor de cerques Live Search del Windows.
2. Barra de botons i menús. Hi trobem en forma d’icones i menús
les accions utilitzades més freqüentment. En aquesta barra també ens van apareixent, en forma de pestanyes, les pàgines web
obertes.
3. Pestanya de pàgina web. Cada pàgina web oberta està representada per una pestanya. Dins d’una mateixa finestra del
Windows Internet Explorer podem tenir obertes simultàniament
diverses pàgines web, cadascuna representada per una pestanya. Totes les pestanyes són independents les unes de les altres,
de manera que podem anar obrint noves pestanyes o tancant-ne
sense perjudicar la resta de pestanyes. En el cas que tanquem
la finestra del Windows Internet Explorer, es tancarien totes les
pàgines web obertes, això sí, amb confirmació prèvia.
4. Àrea de visualització de pàgines. És la zona central de la finestra, on veiem el contingut de la pàgina web activa.

5
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5. Barra d’estat. Ens informa de quin és l’estat de la nostra connexió.
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La barra d’adreces, botons de navegació i cerques

Aquesta barra conté la barra d’adreces, una sèrie de botons que
ens permeten navegar entre pàgines visitades dins de la pestanya
seleccionada i una barra de cerques. Els elements d’aquesta barra
són els següents:
Endarrere. Quan premem aquest botó accedim a la pàgina web de
la qual provenim, és a dir, la que teníem en pantalla abans d’accedir
a la pàgina en què ens trobem en aquest moment. Aquest botó està
desactivat quan obrim la finestra del navegador i quan obrim una
nova pestanya dins de la finestra.
Endavant. Ens porta a la pàgina següent si abans hem fet clic sobre
el botó per anar endarrere.
Llista. Desplega una llista que ens permet anar directament a qualsevol de les pàgines visitades dins la pestanya seleccionada.
Barra d’adreces. És el lloc on es veuen i s’escriuen els noms de les
pàgines web que volem visitar. Si fem clic sobre la fletxeta de la dreta
de la barra d’adreces, ens apareix una llista amb les últimes pàgines
web visitades.
Actualitza. Ens torna a mostrar la pàgina que tenim en pantalla i ens
n’actualitza els continguts.
36

Atura. Si fem clic sobre aquest botó, la transferència d’informació
s’atura.
Barra de cerques. És el lloc on podem escriure la cerca que volem
fer, i el resultat se’ns mostra a la pestanya en què ens trobem. La cerca es fa en el proveïdor de cerques Live Search del Windows.
La barra de botons i menús

Aquesta barra conté una sèrie de botons i menús que ens permeten
seleccionar les opcions del navegador utilitzades més freqüentment
d’una manera més ràpida que des de la barra de menús, que recordem que normalment està oculta. Els botons i menús que més
s’utilitzen són els següents:
Centre de preferits. Ens permet veure els preferits i les fonts que
tinguem emmagatzemats, i també l’historial de les pàgines web visitades.
Afegeix a preferits o subscriu-te a una font. Ens permet afegir
la pàgina web que estem visualitzant als preferits per accedir-hi
ràpidament quan ens interessi, o ens permet subscriure’ns a una
font. Una font d’una pàgina web és el contingut publicat per la
pàgina web i que és susceptible de ser actualitzat. Si estem subscrits a una font d’una pàgina web, anirem rebent automàticament
37
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les actualitzacions sense necessitat d’haver de connectar-nos a la
pàgina web.
Pàgina principal. Si premem sobre el dibuix de la part esquerra del
botó, accedim a la pàgina o pàgines principals que es carreguen quan
obrim el navegador. Si premem sobre la part dreta del botó (fletxeta),
accedim al menú de pàgina principal on podem veure la llista de pàgines principals que tenim definides i agregar, canviar o treure pàgines
principals.
Visualitza les fonts en aquesta pàgina. Si el botó està activat i premem sobre el dibuix de la part esquerra del botó, accedim a la font
de la pàgina web i veiem els continguts publicats per la pàgina web;
si premem sobre la part dreta del botó (fletxeta), accedim a la llista
de les fonts disponibles a la pàgina web que estem visualitzant. Si la
).
pàgina web no disposa de fonts, el botó està desactivat (

Iniciació a Internet (I) .2

Menú “Página”. Ens mostra les opcions més importants dels diferents menús
de la barra de menú convencional. En aquest menú
se’ns mostren les opcions
del menú “Archivo”, “Edición” i “Ver”.
L’opció “Tamaño del texto” ens permet escollir la
mida del text de la pàgina
web que estem visitant.
Els gràfics i les imatges no
canvien de mida.

Imprimeix. Si premem sobre el dibuix de la part esquerra del botó,
enviem a imprimir la pàgina web que estem visualitzant. Si premem
sobre la part dreta del botó (fletxeta), accedim al menú d’impressió
des d’on podem imprimir, obtenir una previsualització de la impressió
i configurar la pàgina.
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Menú “Herramientas”.
Aquest menú ens mostra
eines especials que incorpora el programa (bloquejador d’elements emergents,
filtre de suplantació, administració de complements,
opcions d’Internet, etc).
Si volem que la barra de
menú aparegui per escollirne una opció i que després
desaparegui, hem de prémer
una vegada la tecla “Alt” del
teclat.

Cal tenir present que les opcions de la barra de menús són similars
en tots els navegadors.

Menú “Archivo”. Ens mostra les
opcions que afecten el web al
qual volem accedir (obrir, desar,
imprimir, etc.).

Si volem que la barra de menús estigui sempre visible, hem de seleccionar l’opció “Barra de menús” del menú “Herramientas”.
Tant si premem la tecla “Alt” com si seleccionem l’opció “Barra de
menús” del menú “Herramientas”, veiem la barra de menús al navegador de la manera següent:

Menú “Edición”. Ens mostra les
accions que podem realitzar al
web que estem visualitzant (copiar, enganxar, seleccionar, buscar).
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L’opció “Buscar en esta página” ens permet buscar un text concret a
la pàgina en la qual ens trobem. La cerca es fa sobre el text (no sobre
imatges ni gràfics).

Iniciació a Internet (I) .2

Menú “Ver”. Aquest menú
conté opcions relatives al
que el programa ens ensenya en pantalla (barres
d’eines, mida de la lletra,
pantalla completa, etc.).

Menú “Favoritos”. Aquest
menú permet que desem i
organitzem les adreces web
que ens interessen més.
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Menú “Herramientas”. Aquest
menú ens mostra eines especials que incorpora el programa (bloquejador d’elements
emergents, filtre de suplantació, administració de complements, opcions d’Internet,
etc.).

44

Si accedim a “Opciones de Internet”, podem configurar el nostre navegador de manera personalitzada, la qual cosa inclou des de configurar la pàgina principal fins a filtrar continguts, però hem d’anar molt
amb compte a l’hora de seleccionar les opcions. Per accedir a les
diferents opcions, hem de fer clic sobre la pestanya a la qual volem
accedir.
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Una de les opcions que ens pot ser més útil és la de “Página principal”, on trobem una caixa de text en què podem escriure l’adreça
de la pàgina web que més visitem i fer clic sobre l’opció “Aceptar”.
D’aquesta manera, cada vegada que obrim el nostre navegador i
accedim a Internet se’ns obre directament la pàgina que haguem
indicat.

Si volem obrir una nova pàgina web, i que d’aquesta manera aparegui
una altra pestanya, fem clic sobre la pestanya petita que hi ha a la
dreta de les pestanyes obertes.

Menú “Ayuda”. Aquest menú
ens permet consultar els temes d’ajuda que incorpora el
Windows Internet Explorer.

A continuació, se’ns obre una nova pàgina web, representada per
una nova pestanya, a la dreta de la que ja teníem oberta. A l’esquerra
de les pestanyes ens apareixen dos botons.

La pestanya de pàgina web
Quan obrim una finestra del Windows Internet Explorer normalment
només apareix una única pestanya, és a dir, una única pàgina web
oberta.

El títol de la pestanya és el títol de la pàgina web; d’aquesta manera
és molt més senzill identificar quina pàgina web de les que tenim
obertes a la mateixa finestra volem visualitzar.

Quan tenim oberta més d’una pàgina web a la mateixa finestra, a la
pestanya activa ens apareix una X que ens permet tancar la pàgina
web activa. També ens apareixen dos botons a la part esquerra de les
o veure una
pestanyes que ens permeten fer una previsualització
llista de totes les pàgines web que tenim obertes.

Exercicis
Ara practiquem els coneixements que hem adquirit durant aquest
capítol.
• Obrim el Windows Internet Explorer.
• Reconeixem la finestra del navegador per identificar la barra
d’adreces, botons de navegació i cerques.
• Reconeixem la finestra del navegador per identificar la barra de
botons i menús.
• Si la barra de menús està oculta, provem de mostrar-la prement
una vegada la tecla “Alt” i comprovem que quan realitzem alguna
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acció la barra de menús desapareix. I també provem de mostrarla seleccionant l’opció “Barra de menús” del menú “Herramientas” de la barra de botons i menús del navegador.
• Si la barra s’està mostrant, provem d’ocultar-la deseleccionant
l’opció “Barra de menús” del menú “Herramientas” de la barra
de botons i menús del navegador.

3. Iniciació a Internet (II)
Les adreces IP

• Obrim una nova pestanya, és a dir, una nova pàgina web.

Una adreça d’Internet és el text que introduïm dins la barra d’adreces
per poder accedir a la pàgina web que volem visitar. Les pàgines web
estan allotjades en un ordinador servidor.

• Fem una previsualització de les pestanyes que tenim, és a dir, les
pàgines web obertes.

Per tal que nosaltres puguem accedir a un ordinador determinat, cal
que l’anomenem pel seu nom a la barra d’adreces.

• Visualitzem la llista de les pestanyes que tenim, és a dir, les pàgines web obertes.

Cada ordinador que està connectat a Internet té un nom exclusiu i
únic al món que el diferencia de qualsevol altre ordinador. Aquest
nom (en informàtica, anomenat adreça IP) en realitat està format per
quatre blocs de números separats per punts, cadascun dels quals
està comprès entre el 0 i el 255. Per exemple, el nom d’un ordinador
pot ser:

• Tanquem l’última pestanya que hem obert. Per tancar una pestanya fem un clic a la X que apareix quan la pestanya que volem
tancar està seleccionada.
• Tanquem el navegador. Per tancar el navegador fem un clic al
botó de tancar de la barra de títol de la finestra del navegador.

222.123.32.66
o
12.244.255.2
En tot cas, nosaltres mai no ens referim als ordinadors mitjançant
aquest número —que és molt difícil de memoritzar—, sinó que
l’anomenem amb un nom concret.
Efectivament, a Internet hi ha una base de dades enorme que relaciona cada número amb un text molt més senzill de memoritzar. És a
dir, a cada número li correspon un nom, i és aquest nom el que hem
d’utilitzar per trucar a l’ordinador en qüestió.
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Aquest nom es compon de diversos noms separats per punts, per
exemple:
juan.lacaixa.es
o
sport.basketball.fr
Les terminacions que apareixen al final del nom (en els exemples,
“es” i “fr”) són un indicatiu del país on es troba l’ordinador (en els
exemples, Espanya i França, respectivament) o del tipus d’organisme
que posseeixi l’ordinador (empreses, institucions educatives, institucions governamentals, etc.).
La dificultat més gran que se’ns pot presentar quan utilitzem Internet és el fet de NO conèixer el nom exacte de l’ordinador que volem
visitar. Podem solucionar aquest problema si accedim a unes pàgines especials d’Internet que busquen els noms dels ordinadors per
nosaltres: els cercadors, sobre els quals parlarem àmpliament en el
capítol 5 d’aquesta guia.
A continuació hi ha alguns exemples de terminacions habituals:

it

Itàlia

ma Marroc

jp

Japó

fr

França

mx Mèxic

uk

Gran Bretanya

nl

Països Baixos

gr

Grècia

se

Suècia

hu

Hongria

cu

Cuba

ie

Irlanda

ru

Rússia

in

Índia

sn

Senegal

fi

Finlàndia

Com ja hem comentat, també hi ha unes terminacions especials segons l’organisme de què es tracti, com ara:
• edu: institucions educatives.
• gov: institucions governamentals.
• com: empreses comercials.
• org: organitzacions privades no lucratives.
• mil: institucions militars.

ad

Andorra

br

Brasil

• net: xarxes d’enllaç dins d’Internet.

ar

Argentina

ca

Canadà

at

Àustria

cl

Xile

au

Austràlia

de

Alemanya

• int: inicialment pensat per a organismes internacionals. Actualment el govern dels Estats Units d’Amèrica en manté un ús molt
restrictiu.

be

Bèlgica

dk

Dinamarca

bg

Bulgària

es

Espanya
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Arquitectura de continguts
Quan parlem d’arquitectura de continguts ens referim a l’estructura
i l’organització dels continguts de la pàgina web. L’arquitectura dels
continguts es desenvolupa en la fase prèvia de la realització de la
pàgina i l’objectiu és aconseguir un accés fàcil a la informació de la
pàgina i una navegació fàcil, clara, entenedora i, sobretot, adequada per a l’usuari final.
Elements bàsics d’una pàgina web:
• Text. És molt important que el text que visualitzem a la nostra
pantalla sigui de lectura fàcil, motiu pel qual un recurs molt utilitzat pels dissenyadors és el de treballar amb un únic tipus de
lletra i jugar amb les mides i els colors en funció dels apartats
o dels menús. D’aquesta manera es facilita la lectura i no es
confon l’usuari.
• Imatges. Les imatges que podem veure a les pàgines tenen
els formats GIF o JPG (són formats d’imatges comprimides).
D’aquesta manera s’aconsegueixen unes imatges lleugeres i
que la pàgina no trigui massa a carregar-se.
• Menús. Són una manera ràpida i senzilla de moure’s d’una
pàgina a una altra. Poden ser horitzontals o verticals. És molt
aconsellable utilitzar-los per tenir sempre a la vista els diferents
apartats de la pàgina.
• Elements de dinamització. Habitualment podem trobar bàners
estàtics o dinàmics. Poden ser una manera efectiva de finançar
les pàgines web, d’anunciar novetats, de captar clients, etc.

• Cercadors. En algunes pàgines web podem trobar cercadors
que ens permeten cercar una informació determinada dins la
mateixa pàgina.
• Enllaços. Els enllaços o hipervincles són unes zones de la
pàgina web sobre les quals podem fer clic i que ens porten a
altres pàgines relacionades. Els enllaços poden ser paraules o
conjunts de paraules generalment subratllades i escrites en un
color diferent al de la resta de paraules del text. També poden
ser imatges o símbols. Sabem que una part de la pàgina web
és un enllaç perquè, quan ens situem amb el ratolí sobre el text
o la imatge, el punter del ratolí es transforma en una mà amb el
dit índex estès ( ).
Quan ens situem sobre un enllaç, la barra d’estat ens indica
quin és el nom de l’ordinador al qual accediríem si féssim clic
sobre l’enllaç en qüestió.

Saps que...?
El fet de poder
saltar d’una pàgina
a una altra utilitzant
els enllaços ens
estalvia molt de
temps en la nostra
navegació.

Aspectes bàsics de l’arquitectura de continguts:
• Tots els elements de les pàgines web han de seguir un ordre i
una estructura similars per no confondre el visitant.
• El temps de càrrega de les pàgines ha de ser ràpid, per això és
important que les imatges estiguin comprimides i pesin poc.
• És molt important que les pàgines web no estiguin sobrecarregades d’informació i que l’organització dels continguts estigui
pensada per a l’usuari final.

• Formularis. Genèricament són elements que permeten a
l’usuari interaccionar amb la pàgina web per aconseguir un resultat personalitzat (enviar dades, buscar quelcom a la pàgina,
enviar missatges, etc.).
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Practiquem la navegació
Un cop hem vist la pantalla principal del navegador, els noms dels ordinadors que volem visitar, i coneixem quins són els elements bàsics
que ha de contenir una pàgina web, estem en disposició de navegar
per Internet.
Per accedir a la informació que hi ha en un ordinador determinat,
el primer que n’hem de conèixer és el nom per tal de poder-nos-hi
connectar i que l’ordinador en qüestió ens contesti. És a dir, hem de
conèixer el nom de la pàgina web que volem visitar.
Per connectar-nos a Internet hem d’obrir el navegador. Després tenim dues opcions:
1. Si des del menú “Archivo” de la barra de menús fem un clic sobre l’opció “Abrir”, se’ns mostra la finestra següent, on cal que
posem l’adreça a la qual volem accedir i fem un clic amb el botó
esquerre del ratolí sobre l’opció “Aceptar”. Recordem que si la
barra de menús no està visible podem mostrar-la prement una
vegada la tecla “Alt” o seleccionant l’opció “Barra de menús”
del menú “Herramientas” de la barra de botons i menús del navegador.

Iniciació a Internet (II) .3

2. Escriure directament el nom de l’adreça a la qual volem accedir
a la barra d’adreces i prémer la tecla de retorn o bé fer un clic al
.
botó

En qualsevol cas, el nom de l’ordinador (l’adreça de la pàgina
web) sovint ha d’anar precedit de www. Per exemple, per accedir a l’ordinador de l’Obra Social de la Fundació ”la Caixa” hem
d’escriure: www.obrasocial.lacaixa.es.
Seguim el camí que seguim (l’opció “Abrir” del menú “Archivo” o
escriure l’adreça a la barra d’adreces), el nostre navegador intenta
posar-se en contacte amb l’ordinador que li haguem indicat.
Aquest procés pot durar des de pocs segons fins a uns quants minuts, en funció d’una sèrie de factors que van des de la qualitat
del nostre servidor fins al nombre de peticions que estigui rebent
l’ordinador en qüestió.
De vegades, l’arribada d’informació és tan lenta que no val la pena
esperar a rebre-la. Per interrompre la connexió, podem fer clic
de la barra de botons i la transferència
sobre el botó d’aturar
d’informació s’atura.
En tot cas, la barra d’estat ens informa en tot moment del punt de la
navegació en què ens trobem:
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Quan obtenim tota la informació de l’ordinador que estem visitant, la
barra d’estat ens ho indica mitjançant el missatge “Listo”:

Una vegada carregada la pàgina a l’àrea de visualització de pàgines,
podem:
• Llegir la informació que ens ofereix fent servir, si cal, les barres
de desplaçament que es troben a la part dreta o inferior de la
finestra. També podem veure les imatges, els sons o els vídeos
que hi ha a la pàgina.

Iniciació a Internet (II) .3

• Identifiquem els elements bàsics de la pàgina web que se’ns
obre a la finestra del navegador (text, imatges, menús, bàners
estàtics o dinàmics, formularis, cercadors, enllaços, etc.).
• Accedim a alguna altra pàgina de l’Obra Social de la Fundació
”la Caixa” clicant en algun menú o enllaç (pot ser text, una imatge, un símbol, etc.).
• Tanquem el navegador. Per tancar el navegador fem un clic al
botó de tancar de la barra de títol de la finestra del navegador.

• Imprimir la pàgina, si ens interessa, amb el botó d’imprimir de la
barra de botons, o amb l’opció “Imprimir” del menú “Archivo” de
la barra de menús.
• Saltar a altres pàgines fent clic als enllaços que contingui la pàgina. Gairebé totes les pàgines d’Internet contenen enllaços que
ens porten a altres ordinadors sense que calgui escriure’n el nom
a la barra d’adreces.

Exercicis
Ara us animem a navegar per la pàgina web de l’Obra Social de la
Fundació ”la Caixa”, accedir als diferents apartats i consultar totes
les opcions que ofereix.
• Obrim el Windows Internet Explorer.
• Accedirem a la pàgina web de l’Obra Social de la Fundació ”la
Caixa” escrivint www.obrasocial.lacaixa.es a la finestra que
s’obre en seleccionar l’opció “Abrir” del menú “Archivo” o a la
barra d’adreces.
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4. Conèixer a fons Internet
Els preferits
Amb el procediment d’anar saltant de pàgina web a pàgina web a
través dels enllaços podem arribar a un determinat punt en què la informació de la pàgina ens interessi tant que vulguem poder-hi accedir
en qualsevol altre moment (uns dies més tard, el mes que ve, etc.).
Algunes opcions que tenim per recordar aquesta pàgina web que ens
Saps que...?
interessa tant són:
• Aprendre’ns de memòria els salts que el nostre navegador ha
anat fent a través dels enllaços. Aquesta opció no és gens recomanable, ja que aprendre’s de memòria tots els passos que hem
fet és realment difícil.

Gairebé totes les
pàgines d’Internet
contenen enllaços
que ens porten
a altres pàgines
• Apuntar en un paper el nom de la pàgina que ens agradaria tornar
sense que calgui
a visitar un altre dia. Aquesta opció tampoc no és gaire recomaescriure’n el nom a
nable.
la barra d’adreces.
L’opció que s’acostuma a fer servir en aquests casos és la de dir al
nostre navegador que recordi i emmagatzemi el nom de la pàgina, per
tal de poder-hi accedir quan vulguem. Aquestes adreces especialment interessants que desem en el nostre ordinador reben, amb molta
lògica, el nom de “preferits”.
Per incorporar el nom d’una pàgina web a la nostra llista d’adreces
d’interès hem de trobar-nos en la pàgina en qüestió i realitzar alguna
de les següents opcions:
1. Obrir el menú “Favoritos” de la barra de menús i triar l’opció
“Agregar a Favoritos...”.
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de la barra de
2. Fer clic sobre el botó “Agregar a favoritos”
botons, i del menú que es desplega triar l’opció “Agregar a Favoritos...”.

3. Prémer la combinació de tecles del teclat “Ctrl + D”.
Una vegada hem realitzat una de les opcions anteriors se’ns obre
una finestra on podem escriure el nom amb el qual volem reconèixer
la pàgina. Quan haguem escrit el nom, hem de prémer “Agregar”.
El nom que hem d’escriure a la casella “Nombre” de la finestra
“Agregar un favorito” pot ser qualsevol i no té res a veure amb
l’autèntic nom de la pàgina. Per exemple, encara que el nom de
la pàgina web de l’Obra Social de la Fundació ”la Caixa” sigui
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www.obrasocial.lacaixa.es, nosaltres li podem posar el nom que
vulguem, com ara “Obra Social Fundació la Caixa”.

Una vegada agregada la pàgina als preferits, per tornar-hi a accedir en qualsevol moment només hem de fer alguna de les opcions
següents:
1. Obrir el menú “Favoritos” de la barra de menús i escollir el nom
que haguem donat a la pàgina.
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de la barra de
2. Fer clic sobre el botó “Centro de favoritos”
botons, i a la subfinestra que s’obre, seleccionar-hi la pestanya
“Favoritos” i escollir de la llista de preferits el nom que haguem
donat a la pàgina.

Organitzar els preferits
Quan faci uns quants mesos que utilitzem Internet, és possible que la
nostra llista de preferits sigui excessivament llarga. Quan passa això
és molt incòmode accedir a les pàgines des del menú “Favoritos” o
des del botó “Centro de favoritos”.
Els navegadors ens permeten organitzar les nostres adreces d’interès
en les categories que vulguem. És a dir, podem crear una carpeta
anomenada esports on desem totes les nostres adreces d’interès
d’esports; podem crear una carpeta anomenada receptes on desem
adreces de pàgines que tractin de cuina, etc.
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Per crear aquestes carpetes hem de fer alguna de les opcions següents:

Se’ns obre la finestra següent, en la qual podem:

1. Obrir el menú “Favoritos” de la barra de menús i triar l’opció “Organizar Favoritos...”.

2. Fer clic sobre el botó “Agregar a favoritos” de la barra de botons i triar l’opció “Organizar Favoritos...” del menú que es
desplega.
• Crear noves carpetes. Per fer això hem de prémer el botó “Nueva
carpeta”, escriure-hi el nom i prémer la tecla de retorn.
• Afegir les nostres adreces d’interès a les carpetes creades. Per
fer això hem de seleccionar, fent-hi un clic a sobre, l’adreça que
volem moure, clicar sobre el botó “Mover...”, seleccionar la carpeta a la qual volem moure l’adreça seleccionada i confirmar
fent clic sobre el botó “Aceptar”, o també podem seleccionar
l’adreça que volem moure, arrossegar-la (sense deixar de prémer el botó esquerre del ratolí) fins a la carpeta desitjada (que es
posa de color blau) i deixar anar el botó del ratolí.
• Canviar el nom de les adreces d’interès creades. Per fer això
hem de seleccionar l’adreça a la qual volem canviar el nom, cli62
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car sobre el botó “Cambiar nombre”, escriure el nom que volem
posar a l’adreça i prémer la tecla de retorn.
• Eliminar les adreces d’interès creades. Per fer això hem de seleccionar l’adreça que volem eliminar, clicar sobre el botó “Eliminar”
i confirmar que volem eliminar-la.
Així, quan obrim el menú “Favoritos”, veiem que els nostres favorits
estan organitzats en carpetes a través de les quals podem accedir
a les adreces desitjades. Només hem de triar l’opció de la carpeta
que vulguem i després la subopció amb la pàgina a la qual vulguem
accedir.

Secció de trucs i consells per navegar per Internet
Com imprimir correctament taules i imatges de fons
A vegades volem imprimir una pàgina web i no surt tal com la
veiem, sinó que surten colors que no haurien de sortir, imatges
descol·locades, el fons diferent, i a vegades el text desapareix perquè
si no s’imprimeix el fons no es veuen les lletres.
Per solucionar-ho hem d’obrir el menú “Herramientas” de la barra de
menús del Windows Internet Explorer, escollir l’opció “Opciones de
Internet” i seleccionar la pestanya “Opciones avanzadas”. Després
hem de buscar la secció d’impressió, activar l’opció “Imprimir colores
e imágenes de fondo” i fer clic al botó “Aceptar”. Per activar l’opció
hem de clicar la casella amb el botó esquerre del ratolí. Si volem
desactivar-la, hem de clicar-la una altra vegada.

Filtrar continguts amb el Windows Internet Explorer
Podem modificar la configuració del navegador Windows Internet Explorer per filtrar els continguts de les pàgines web que visitem, com
ara impedir que els infants puguin accedir a pàgines amb contingut
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sexual, violent, etc. Fer-ho és molt fàcil, només hem de seguir els
passos següents:
Hem d’obrir el menú “Herramientas” de la barra de menús i escollir
“Opciones de Internet”, seleccionar la pestanya “Contenido” i prémer
el botó “Habilitar” del requadre del “Asesor de contenido”.
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A continuació s’obre una nova finestra amb quatre pestanyes. La
primera que hem d’emplenar és la de “Clasificación”. Cal que seleccionem una categoria i, segons els criteris de limitació, hem de
moure el regulador inferior fins al grau desitjat (com més a la dreta
menys limitació).
Per moure’l ens hi hem de col·locar al damunt amb el ratolí i mantenir
premut el botó esquerre mentre movem el regulador. Hem de seleccionar cadascun dels criteris que vulguem limitar i ajustar-lo amb el
regulador inferior.
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Seguidament hem de seleccionar la pestanya “General” de la finestra “Asesor de contenido” i prémer el botó “Crear contraseña”
per canviar la contrasenya per una que només conegui la persona
autoritzada.

Hem d’introduir una contrasenya per tal que només nosaltres puguem establir els paràmetres que restringeixen els continguts i que
cap altra persona no els pugui canviar.
Després hem de fer clic sobre el botó “Aceptar” de les finestres “Crear
contraseña de supervisor”, “Asesor de contenido” i “Opciones de Internet” perquè es desin els canvis realitzats.
A partir d’aquest moment, el navegador no pot mostrar les pàgines
que tinguin un contingut prohibit.
És molt important que mai no oblidem la contrasenya de l’assessor
de continguts, ja que si l’oblidem no podem desactivar l’assessor i
hem de navegar sempre amb les restriccions que nosaltres mateixos
hem definit.
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Eliminar els sons quan fem clic

Conèixer a fons Internet .4

De la finestra següent seleccionem “Dispositivos de sonido y audio”:

Cada vegada que fem un clic en un enllaç mentre naveguem amb el
Windows Internet Explorer s’emet un so. Si aquest so no ens agrada,
el podem treure seguint els passos següents:
Hem d’entrar al menú “Inicio” del Windows, situat a la barra de tasques, i seleccionar “Panel de control”.
Una vegada se’ns ha obert la finestra del “Panel de control” seleccionem “Dispositivos de sonido, audio y voz”.
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Se’ns obre una nova finestra que ens mostra cinc pestanyes diferents. Dins de la pestanya de “Sonidos” hem de seleccionar l’opció
“Iniciar exploración” que es troba dins de la secció “Explorador de
Windows”.

Conèixer a fons Internet .4

Quan fem clic sobre la fletxeta que hi ha al costat de la casella “Sonidos” es desplega un menú que ens mostra tots els possibles sons
que podem assignar a aquesta acció. Si el que volem és treure-li el
so, hem de triar l’opció “Ninguno” i fer clic a “Aceptar”.

D’aquesta manera hem eliminat el so del clic quan naveguem per
Internet.
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No escoltar la música de fons de les pàgines web
Hi ha moltes pàgines web que incorporen música de fons. Si no volem
escoltar-la, podem configurar el nostre navegador Windows Internet
Explorer perquè no la reprodueixi. Això ho podem fer d’una manera
molt senzilla si fem els passos següents:
Hem d’obrir el menú “Herramientas” de la barra de menús i escollir
“Opciones de Internet”, seleccionar la pestanya “Opciones avanzadas”, cercar la secció “Multimedia” i desactivar la casella “Reproducir
sonidos en páginas web”. Després hem de prémer el botó “Aceptar” i
aleshores ja no escoltem més melodies a les pàgines web.
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Dreceres de teclat per al Windows Internet Explorer

Ctrl + A: obre la finestra “Organizar Favoritos”.

Ctrl + O: s’obre la finestra de l’opció “Abrir” del menú d’arxiu perquè
escrivim l’adreça de la pàgina web a la qual volem accedir.

Nota: per fer l’acció, primer hem de prémer la tecla “Ctrl”, mantenir-la
premuda, i després hem de prémer la tecla “O” i mantenir premudes
totes dues tecles al mateix temps.
Ctrl + E: selecciona tot el text i les imatges de la pàgina en la qual ens
trobem.
Ctrl + C: un cop hem fet la selecció del text que volem, podem copiarlo utilitzant la combinació de tecles “Ctrl + C”.
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Ctrl + P: s’obre la finestra de l’opció “Imprimir” del menú d’arxiu.

Ctrl + H: a la part esquerra de la pantalla s’obre la barra “Historial”.
Ctrl + I: a la part esquerra de la pantalla s’obre la barra “Favoritos”.
Ctrl + R / Ctrl + F5 / F5: actualitza la pàgina actual.
Majúscula + F1 / F1 / Ctrl + F1: obre l’índex d’ajuda.
F11: obre l’explorador a pantalla completa. Elimina la barra de
menús i de botons del navegador. Per tornar a la pantalla anterior podem tornar a prémer F11 o bé fer clic sobre el botó de
restaurar
.
F4: mostra la llista d’adreces de la barra d’adreces.
Alt + Inici: anem a la pàgina principal que tenim configurada per
defecte en el nostre navegador. Aquesta combinació de tecles fa la
mateixa funció que el botó
de la barra de botons del navegador.
Esc: aturem la càrrega de la pàgina. També podem fer aquesta
de la barra de botons del navegador.
acció amb el botó
Barra espaiadora: si premem la barra espaiadora, ens desplacem
verticalment per la pàgina cap a la part inferior fins a visualitzar tot
el contingut.

Control + F: obre el quadre de “Buscar” en aquesta pàgina.
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Majúscula + barra espaiadora: si volem tornar cap a la part superior de la pàgina en la qual ens trobem, hem de prémer la tecla de
majúscula més la barra espaiadora.
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Exercicis
Ara practiquem els continguts que hem treballat durant aquest
capítol.
• Obrim el Windows Internet Explorer.
• Accedim a la pàgina web de l’Obra Social de la Fundació ”la Caixa”
amb l’adreça www.obrasocial.lacaixa.es.
• Afegim la pàgina web de l’Obra Social de la Fundació ”la Caixa”
a les nostres adreces d’interès.
• Accedim a la finestra d’organitzar preferits i canviem el nom que
li havíem posat a l’adreça d’interès de l’Obra Social de la Fundació ”la Caixa”, i creem una carpeta per desar aquesta adreça
favorita i la movem dins.
• Accedim al menú “Herramientas”, opció “Opciones de Internet”, pestanya “Opciones avanzadas” i comprovem a la secció
“Imprimir” si tenim configurat el navegador per poder imprimir
colors i imatges de fons.
• Accedim al menú “Herramientas”, opció “Opciones de Internet”, pestanya “Opciones avanzadas” i comprovem a la secció
“Multimedia” si es reprodueixen els sons de les pàgines web que
contenen.
• Tanquem el navegador Windows Internet Explorer.

5. Cercar informació a Internet
Informació específica: els cercadors
El problema més gran que se’ns presenta quan treballem amb Internet és conèixer exactament els noms de les pàgines web que volem
visitar.
El problema és semblant al que se’ns presentaria si volguéssim avisar
o escriure, per exemple, a un electricista, sense saber-ne el telèfon Saps que...?
ni el carrer on viu. Una solució a aquest problema seria consultar les
Un cercador és
pàgines grogues i buscar dins de la categoria “electricistes”. Així trouna pàgina web
baríem molts electricistes que ens podrien fer la feina.
que ens permet
A Internet la solució és pràcticament la mateixa: fem servir els cer- cercar pàgines
web, imatges...,
cadors.
relacionades amb
Els cercadors són unes pàgines especials d’Internet que ens permeles cerques que
ten esbrinar els noms de les pàgines web que volem visitar.
realitzem.
A Internet hi ha molts cercadors, però els més utilitzats són els següents:
• www.google.cat: cercador eficaç, ràpid i amb una bona base
d’adreces.
• www.yahoo.com: és el primer cercador que es va crear. És de
llengua anglesa, tot i que es pot accedir a la versió en castellà si
se substitueix la terminació “.com” per la terminació “.es”.
• www.terra.es: cercador espanyol que actualment s’ha convertit
en un portal i que utilitza per a les seves cerques el cercador
www.google.cat.
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Altres cercadors
www.altavista.com

www.seekport.es

www.apali.com

www.metacrawler.com

www.lycos.es

www.hispavista.com

www.comoestamos.com

www.compendio.com

• Al quadre de cerca hem d’escriure ”la Caixa” i fer clic sobre el
botó “Cerca amb Google”.

www.ozu.es
Tots els cercadors tenen un funcionament molt similar. Utilitzem el
cercador Google a tall d’exemple.
El primer que fem és posar l’adreça web del cercador www.google.
cat a la barra d’adreces del navegador.
Un cop hem entrat a la pàgina del cercador hem d’escriure el text
(paraula o paraules sobre les quals volem informació) en el quadre de
cerca o caixa de text i prémer la tecla de retorn o bé fer clic al botó
“Cerca amb Google”.
Imaginem que volem obtenir informació sobre ”la Caixa” i no coneixem el nom de la seva pàgina web. Els passos que podem seguir
són:
• Anar a la pàgina del cercador que fem servir. Per exemple, podem escriure www.google.cat a la barra d’adreces.
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Obtenim una llista d’enllaços.

Cercar informació a Internet .5

• A la quarta línia el text està ressaltat en color verd i ens mostra
l’adreça d’Internet i la seva mida. Tot seguit trobem enllaços de
còpia en memòria (dades que el cercador té emmagatzemades
sobre la pàgina que hem cercat per si el servidor no està disponible en el moment de la consulta) i altres pàgines similars
que Google considera que hi estan relacionades pel tema que
tracten.
Quan hi ha més d’un enllaç del mateix lloc web a la resposta, l’enllaç
més rellevant apareix a l’esquerra de tot, mentre que els altres apareixen indexats i desplaçats lleugerament a la dreta de la pantalla.
Els cercadors també ens ofereixen la possibilitat de cercar imatges,
mapes, notícies, vídeos, així com llibres, blocs, etc.
Per cercar una imatge hem d’escriure al quadre de cerca el nom de
la imatge o les imatges relacionades que volem cercar, com ara ”la
Caixa”, i fer clic a l’opció “Imatges” del menú de Google.

• La primera línia de l’enllaç és el títol de la pàgina i ens apareix en
color blau.
• Les línies segona i tercera de l’enllaç són un resum de la pàgina
en què surten ressaltades en negreta les paraules que busquem.
Aquest resum ens permet saber si es tracta de la informació que
busquem.
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Un cop dins d’aquest menú hem de fer clic sobre el botó “Cerca
Imatges”.

Cercar informació a Internet .5

Al quadre de cerca hem escrit ”la Caixa” i, per tant, el que ens mostra
són les imatges relacionades amb aquest terme.

Si haguéssim escrit “sol” ens mostraria imatges relacionades amb
aquesta paraula, és a dir, a més d’imatges pròpies del Sol, també ens
podria mostrar imatges de la Costa del Sol espanyola.
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Serveis d’Internet
Llegir la premsa gratuïtament
Una de les moltes possibilitats
que ens ofereix Internet és llegir la premsa gratuïtament. Per
poder accedir a les pàgines
web dels diaris tenim diverses
opcions. Si coneixem el nom de la
pàgina, només cal que l’escrivim directament a la barra d’adreces del navegador i, si
no el coneixem, podem cercar-lo mitjançant la pàgina
web del cercador.
Si volem fer una cerca específica podem posar el nom del diari al quadre de cerca del cercador (per exemple “El País”) i en pocs segons
obtenim una llista d’enllaços per poder consultar les pàgines web que
contenen El País. Trobem la pàgina web d’El País digital però també
trobem una pàgina web del País Basc o d’un diari de Colòmbia.
Una altra opció és fer una cerca genèrica sobre premsa escrita. En
aquest cas, dins del quadre de cerca del cercador escrivim “premsa
escrita en castellà” o “diaris d’Espanya” o “diaris”, i en pocs segons
obtenim una llista dels enllaços que ens faciliten les adreces web dels
diaris digitals.
Si cada matí ens agrada mirar els mateixos diaris, el més pràctic és
crear una carpeta a “Favoritos” i afegir-hi les adreces dels diaris que
ens agrada consultar. Així ens estalviem cada dia haver de fer la cerca
o escriure les adreces a la barra d’adreces del navegador.
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Exercici pràctic de cerca de pàgines web de premsa gratuïta
• Us animem a accedir al cercador Google mitjançant l’adreça
www.google.cat i cercar-hi pàgines web de premsa gratuïta.
Una vegada les anem cercant les afegim a les nostres adreces d’interès, organitzades dins d’una carpeta que creem per
desar-les.
Consultar diccionaris i traductors
Una altra possibilitat que ens ofereix Internet és consultar diccionaris
en línia d’una manera ràpida i gratuïta. Fins i tot hi ha pàgines web
que disposen de potents traductors a altres llengües.
Per consultar un diccionari el primer que hem de conèixer és el nom
de la seva pàgina web. Si la sabem, l’escrivim directament a la barra
d’adreces del navegador i, si no la coneixem, podem cercarla mitjançant la pàgina web del cercador.
En aquest cas el més adequat és fer una cerca
genèrica, ja que no cerquem una pàgina concreta sinó que busquem pàgines que tinguin diccionaris en línia. Dins del quadre de cerca del
cercador hem d’escriure “diccionaris” o “diccionaris de castellà”. En pocs segons obtenim una llista
d’enllaços que ens faciliten les adreces web de diccionaris en línia.
Un cop hem trobat els diccionaris que utilitzem més, el més còmode i pràctic és crear una carpeta a “Favoritos” i afegir-hi les adreces
de les pàgines web dels diccionaris. Així ens estalviarem, cada cop
que vulguem consultar una paraula, fer la cerca o escriure les adreces
a la barra d’adreces del navegador.
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A continuació, us oferim una llista de pàgines que contenen diccionaris i traductors:
• Real Academia Española
Pàgina web: www.rae.es
• Word Reference ofereix diccionaris d’espanyol, anglès, francès i
portuguès
Pàgina web: www.wordreference.com o www.wordreference.es
• Diccionari de basc del portal del Govern basc (inclou traductor)

Cercar informació a Internet .5

Un dels diccionaris de castellà en línia més utilitzat és el de la Real
Academia Española, que té un funcionament similar al de la resta.
Com en tots els diccionaris, trobem un quadre de text on hem de
posar el nom de la paraula que volem cercar i en pocs segons ens
n’apareix la definició. En el cas dels verbs ens dóna la possibilitat de
consultar-ne les conjugacions.
L’Instituto Cervantes ens facilita un traductor molt potent del castellà a l’anglès, català, francès i portuguès, i al revés, que ens permet
incloure una gran quantitat de text i obtenir-ne la traducció molt
ràpidament.

Pàgina web: www1.euskadi.net/hizt_el
• Diccionari de la Real Academia Galega
Pàgina web: www.edu.xunta.es/diccionarios
• Gran Diccionari de la Llengua Catalana
Pàgina web: www.grec.net
• Instituto Cervantes
Pàgina web: www.cervantes.es
http://oesi.cervantes.es/traduccionAutomatica.html
(accés directe al traductor)
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Exercici pràctic de consulta de diccionaris i traductors
• Us animem a accedir al cercador Google mitjançant l’adreça
www.google.cat i cercar-hi informació sobre els diferents
diccionaris per ampliar la llista que us hem facilitat. Una vegada els anem cercant els afegim a les nostres adreces preferides, organitzats dins d’una carpeta que creem per desar-los.
• Comprovem el funcionament del traductor de l’Instituto Cervantes.
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Fer la compra de casa per Internet
Actualment hi ha molts supermercats que disposen de botigues virtuals que ens ofereixen un assortiment de productes ampli i variat.
Des del nostre ordinador podem adquirir, d’una manera ràpida i segura, productes frescos, conserves, congelats o productes de la llar
sense necessitat de desplaçar-nos fins a la botiga.
Si no hem comprat mai per Internet, el primer que cal saber és a quina
botiga ho volem fer. Per conèixer quins comerços ofereixen aquesta
possibilitat podem fer una cerca genèrica a Internet mitjançant la pàgina web del cercador. Al quadre de cerca podem posar “supermercats en línia” o “supermercats a Internet” i en pocs segons obtenim
una llista d’enllaços de supermercats que fan venda en línia, i fins i tot
podem trobar articles relacionats amb el tema o taules comparatives
de preus de supermercats.
Una altra possibilitat és fer una cerca específica. Si
coneixem el nom del comerç on volem comprar, el
podem escriure al quadre de cerca del cercador i
en pocs segons obtenim una llista d’enllaços amb
les pàgines web relacionades.

Cercar informació a Internet .5

Un cop ens hem registrat o hem fet una visita ja hi podem comprar.
Podem seleccionar el producte amb els menús de navegació, afegir
els productes al carro de comprar i passar per caixa. La majoria de
botigues ens permeten pagar amb targetes de crèdit i ens informen
que som en una zona segura de navegació.
També ens ofereixen la possibilitat d’escollir la franja horària en què
volem rebre la comanda.
La majoria de botigues ens permeten desar la comanda i recuperar-la
en compres posteriors.
Exercici pràctic de cerca de supermercats per comprar per
Internet
• Us animem a accedir al cercador Google mitjançant l’adreça
www.google.cat, cercar informació dels diferents supermercats que ofereixen aquest tipus de servei i visitar-ne un parell.
Ens podem repartir per grups i comparar els preus de la llet,
l’oli i el pa.

Si ja coneixem l’adreça de la pàgina web que volem visitar, la podem escriure directament a la
barra d’adreces del nostre navegador i ràpidament se’ns carrega la pàgina que volem veure.
El funcionament de les diverses botigues virtuals
és molt similar. El primer que cal que fem és registrar-nos com a usuari. Si abans de registrar-nos
volem veure com funciona la botiga, hi podem
entrar com a visitant (tan sols hem d’introduir el
nostre codi postal).
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Descarregar programes gratuïts
Hi ha moltes pàgines web que ofereixen la possibilitat de descarregar
programes gratuïts. Per conèixer aquestes pàgines podem escriure
en el quadre de text del cercador “software gratuït” o “programari gratuït”, i ràpidament apareix una llista de pàgines que ofereixen
aquest servei.
Un cop accedim a alguna d’aquestes pàgines, n’hem de llegir bé el
contingut, tenir clar el programa que volem descarregar i seguir les
instruccions de descàrrega. Hem de tenir en compte que, si en algun
moment no tenim clar el que estem fent o creiem que pot ser perillós
per al nostre ordinador, és millor que aturem la descàrrega.

6. La comunicació a Internet
El correu electrònic
El correu electrònic (també anomenat e-mail) és una de les eines més
conegudes i utilitzades d’Internet, i ens permet enviar cartes, fotografies, imatges i documents en general a altres persones a través de la
xarxa d’Internet.
Podríem dir que el correu electrònic és gairebé igual que el correu traSaps que...?
dicional. No obstant això, el correu electrònic presenta alguns avantatHi ha diferents eines
ges respecte a la resta de formes tradicionals de correu.
per comunicar-vos
• Rapidesa. Les cartes (en informàtica s’anomenen missatges) que
per Internet com el
enviem per correu electrònic arriben al seu destinatari en pocs
correu electrònic,
segons, encara que aquest es trobi en un país llunyà.
els xats, els fòrums,
• Economia. Enviar una carta per correu electrònic no té cap cost. els blocs...
•  Fiabilitat. Els missatges electrònics no se solen perdre. Quan un missatge no arriba al seu
destinatari, és retornat al remitent amb informació sobre el possible error.
• Comoditat. Els missatges que
rebem queden desats en el nostre
compte de correu, i així els podem
recuperar per imprimir-los, tornarlos a enviar a una o a diverses persones alhora, respondre’l encara
que no en coneguem l’adreça,
etc. També podem configurar el nostre compte de correu electrònic perquè els
missatges que enviem quedin desats.
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• Possibilitats. A través del correu electrònic podem enviar no sols
missatges de text, sinó també imatges, sons i qualsevol informació que tinguem al nostre ordinador.
El missatge que enviem es lliura a un compte de correu electrònic i es
pot veure quan accedim a aquest compte de correu electrònic des de
qualsevol ordinador amb connexió a Internet.
Hi ha molts programes de correu electrònic (l’Outlook, el Lotus Notes,
el Pegasus Mail, etc.) i molts correus web (www.terra.es, www.hotmail.es, www.gmail.com, etc.). Tots tenen un funcionament bastant
semblant.
Els programes de correu electrònic serveixen per accedir al nostre
compte de correu electrònic sense que ens haguem de connectar a
una pàgina web. Aquests programes, però, han d’estar configurats
amb unes dades molt complicades d’aconseguir, motiu pel qual la majoria de vegades accedim al compte de correu a través d’Internet.
Per poder enviar i rebre missatges a través del correu electrònic necessitem, primer de tot, una adreça de correu electrònic. Normalment, quan ens donem d’alta a Internet, la majoria de companyies
ens faciliten una adreça de correu electrònic; si no, ens podem registrar en una pàgina web que ofereixi el servei de correu web.
Totes les adreces de correu electrònic del món comparteixen una
característica principal: en totes apareix el símbol @, anomenat arrova. Per escriure aquest símbol amb el teclat, hem de prémer la tecla
i la tecla amb el número dos
.
“Alt Gr”
En el capítol 8 crearem un compte de correu electrònic i coneixerem
com funciona.

Els fòrums
Els fòrums són llocs virtuals a Internet on es proposen temes a debatre i els usuaris poden expressar les seves opinions a través de
missatges de text. S’estableix una comunicació escrita indirecta.
Els fòrums són una eina que ofereix una gran possibilitat de comunicació i participació, i amb la qual tots podem expressar lliurement el
nostre punt de vista o l’opinió sobre els temes proposats.
Normalment els fòrums existeixen com a complement de les pàgines
web i conviden els usuaris a discutir o compartir informació relativa a
la pàgina web. Les discussions solen ser moderades per un coordinador o administrador, que és la persona que proposa el tema, fa la
primera pregunta i vetlla pel bon funcionament del fòrum.
Hi ha fòrums en què és imprescindible registrar-se per participar.
Per fer-ho hem d’introduir un àlies i una adreça de correu electrònic que serveix per donar-nos d’alta i confirmar la nostra voluntat
de participar en el fòrum. Hi ha altres fòrums que són anònims, en
què cal que introduïm un nom o un àlies però no se’ns demana cap
confirmació.
Els fòrums es poden visualitzar de diverses maneres. Una d’aquestes
pot ser plana, és a dir que veiem una llista de les respostes relacionades amb el tema proposat ordenades cronològicament. També pot
ser en forma d’arbre, i en aquest cas veiem una llista dels temes proposats amb les respostes vinculades a cada missatge i fins i tot amb
respostes a respostes, és a dir que el que veiem és semblant a un
arbre genealògic: .
Normalment els fòrums disposen d’opcions perquè l’usuari pugui
personalitzar-ne la visualització de la manera que li agradi més o que
li resulti més còmoda.
Hi ha molts tipus de fòrums i les temàtiques són molt diverses.
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Exercici pràctic de fòrums

L’estructura bàsica d’un xat està formada per les parts següents:

• Us animem a accedir a la pàgina web http://comunidad.terra.
es/forums/, on segur que trobeu algun tema d’interès. Animeu-vos a participar-hi!
1

3

Els xats
Un xat és un programa informàtic que ens permet mantenir converses interactives en temps real a Internet, la qual cosa s’aconsegueix
mitjançat missatges de text entre dos usuaris o més.
Podem accedir al xat de dues maneres:
1. Instal·lar al nostre ordinador un programa específic dissenyat per
als xats, que es pot baixar gratuïtament d’Internet.
2. Accedir a un xat mitjançant una pàgina web que ofereixi aquest
servei. Aquesta és la manera més senzilla i més recomanada per
als usuaris poc experts.
Els xats estan organitzats per canals o categories. Podem escollir a quin canal volem participar i parlar sobre el tema concret d’aquell canal
(amics, esports, música, etc.). També podem
establir xats privats amb altres usuaris.
Algunes pàgines web ofereixen xats programats que ens
conviden a mantenir converses amb personatges famosos.

2
1. Finestra de conversa. És la finestra de dimensions més grans,
per on podem veure passar els missatges de la conversa, que
van apareixent per sota o desapareixent de la nostra vista per
dalt, encara que podem recuperar-los si pugem la pantalla
amb la barra de desplaçament situada al lateral de la finestra
de conversa.
2. Quadre de text o zona d’enviament. En aquest apartat, situat a
la part inferior de la pantalla del xat, l’usuari introdueix el text
que vol enviar a la conversa. Per fer-ho només ha de prémer la
tecla de retorn del teclat després d’haver escrit el text.
3. Usuaris connectats. La llista d’usuaris apareix en una secció a
la dreta de la pantalla, on podem visualitzar els àlies de tots els
usuaris que hi ha connectats en aquest moment al xat.

Quan volem accedir a un xat ens apareix una finestra on
se’ns demana el nostre àlies o nick, que és el nom pel qual
ens coneixerà la resta d’usuaris del xat. Podem no utilitzar
el nostre nom real i mantenir l’anonimat.
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Normalment els xats ens donen la possibilitat d’establir converses
privades. Com el seu nom indica, es tracta d’una conversa que només és visible per al remitent i el destinatari en els seus respectius
ordinadors. Aquest xat privat es du a terme en una segona finestra,
similar a la pantalla de conversa, amb la diferència que en aquesta
última no trobem llista d’usuaris, ja que es tracta d’una conversa amb
una sola persona.
La manera més senzilla de veure el funcionament d’un xat és entrar
en una pàgina web que ofereixi aquest servei.
Exercici pràctic de xats
Us animem a accedir a la pàgina web www.terra.es/chat/, on segur que trobeu algun xat d’interès. Animeu-vos a participar-hi!

Els blocs
Un bloc és un espai web que recull un text o articles d’un o més autors ordenats de manera cronològica des del més actual fins al més
antic. Els lectors poden escriure comentaris
adreçats a l’article i l’autor els pot respondre;
d’aquesta manera s’estableix un diàleg.
Un bloc és com un diari personal a Internet en què l’autor pot escriure sobre allò
que vulgui i que alhora està obert a tothom,
ja que els lectors poden fer-hi comentaris.
Hi ha molts serveis gratuïts de creació i allotjament de
blocs que permeten al creador gestionar els continguts sense
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necessitat de tenir coneixements tècnics ni ser un expert en informàtica. Hi ha dos tipus d’eines que permeten crear blocs: d’una banda, hi
ha les pàgines web que ofereixen als usuaris aplicacions completes
per crear-los i fer-ne el manteniment, però que estan limitades a les
opcions que ofereix l’eina (aquesta és l’opció més recomanada per
als usuaris novells), i de l’altra, hi ha programes específics que creen
i gestionen els continguts però que requereixen tenir un servidor (és
com crear una pàgina web convencional però amb l’estructura i els
continguts d’un bloc).
Els blocs permeten incloure comentaris dels lectors. Per fer-ho cal
emplenar un formulari molt senzill i afegir el comentari; d’aquesta
manera podem generar un debat sobre els continguts.
També hi ha mitjans de comunicació a Internet que creen els seus
propis blocs perquè els lectors puguin opinar i deixar els seus comentaris sobre els temes tractats.
Els temes que poden recollir els blocs són molt diversos, tan variats
com puguem imaginar. Quan accedim a les pàgines web que contenen blocs normalment els trobem classificats per categories (música,
cinema, ciència, tecnologia, etc.), i si nosaltres en creem un, hem de
dir a quina secció el volem incloure.
El millor per veure què és un bloc, com es crea, com es llegeix i com
s’hi poden escriure comentaris és posar-ho en pràctica. Us animem
que entreu a alguna de les pàgines web que ofereixen aquest servei.
Exercici pràctic de blocs
Us animem a accedir a la pàgina web http://comunidad.terra.es/
blogs/, on segur que trobeu algun tema d’interès. Animeu-vos a
participar en aquest nou univers literari de la xarxa!
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Les xarxes socials
Una xarxa social és un tipus d’interacció social, definida com un
intercanvi dinàmic entre persones, grups i institucions. És un sistema obert i en construcció permanent que involucra conjunts que
s’identifiquen amb les mateixes necessitats i que s’organitzen per
potenciar els seus recursos.
Existeix més d’un centenar de llocs web dedicats a crear i gestionar
xarxes socials, en què es pot convidar els amics i conèixer els amics
dels amics, compartir aficions o interessos comuns...

El millor per veure què és una xarxa social és posar-ho en pràctica.
Us animem que entreu al cercador Google i hi cerqueu alguna xarxa
social.
Exercici pràctic de xarxes socials
Us animem a accedir al cercador Google mitjançant l’adreça
www.google.cat i cercar-hi informació de les diferents xarxes
socials que existeixen.

A l’actualitat, les estadístiques diuen que aproximadament la meitat
dels internautes espanyols estan registrats en alguna xarxa social.
En un principi es pensava que les xarxes socials es farien servir principalment per fer noves amistats, però la realitat és que
s’estan fent servir per mantenir contacte amb els amics i sentir
que es pertany a un grup.
Actualment, les xarxes socials que tenen més acceptació són el Facebook (és la favorita), el Tuenti,
el Windows Live Spaces, el Myspace, el Linked-In
(especialitzada en temes professionals), el Fotolog, l’Orkut (servei del Google)...
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7. Naveguem segurs per Internet
Recomanacions de navegació
Per poder navegar de manera òptima i visualitzar la majoria de les
pàgines web sense problemes necessitem que el nostre ordinador
tingui les característiques mínimes següents:
• Un navegador amb una versió igual o superior a la versió 6 del
Saps que...?
Microsoft Internet Explorer; és molt recomanable la versió 7.
• Una resolució de pantalla de com a mínim 800 x 600 píxels; És important seguir
és molt recomanable tenir una resolució de pantalla de 1024 x les regles bàsiques
de seguretat per
768 píxels.
navegar segurs per
• Tenir instal·lat al nostre ordinador el programari següent:
la xarxa.
l’Adobe Acrobat Reader PDF (necessari per visualitzar documents PDF), l’Adobe Flash Player (necessari per visualitzar
animacions), el Java
(necessari per poder
executar algunes aplicacions de les pàgines web)
i un reproductor multimèdia
per poder veure i sentir els vídeos, com ara el Realplayer o
el Windows Media Player.
Si ens falta algun d’aquests elements i el necessitem per poder visualitzar una pàgina web correctament,
el més habitual és que se’ns demani que instal·lem el programa o el
connector (plug-in) que ens falta, la qual cosa quasi sempre es pot fer
des de la mateixa pàgina. Altres vegades hem de cercar per Internet
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diferents pàgines web per poder-nos baixar els navegadors, programes i connectors necessaris per treure el màxim profit de la xarxa.
Però, a més dels requeriments mínims que necessitem per poder
navegar amb qualitat per la xarxa, també cal tenir en compte que és
molt important navegar segurs. Tot seguit enumerem algunes de les
regles bàsiques de seguretat:
• No hem de facilitar dades personals si no sabem del cert qui
les ha de rebre, així com tampoc més dades personals de les
necessàries.
• Hem d’exigir sempre “connexions segures”. Ens hem d’assegurar
que, quan transmetem dades sensibles per Internet, a la part inferior del navegador Explorer apareix un cadenat groc.
• Hem de comprovar els certificats de seguretat a les pàgines que
requereixen dades personals.
• És important mantenir unes normes de protecció del PC, com
ara instal·lar un antivirus i un tallafoc i tenir instal·lades les darreres versions dels navegadors, ja que incorporen més elements
de seguretat.
• No s’han d’obrir els missatges de correu electrònic d’origen desconegut.
• No s’han d’obrir arxius adjunts de correus electrònics de remitents desconeguts.
• No s’ha de confiar mai en els regals i les promocions que són fàcils d’obtenir, ni respondre a missatges de correu electrònic que
demanin informació de manera urgent.
• En cas que hi hagi menors que tinguin accés a Internet cal
tenir la precaució d’instal·lar filtres i/o programes que con105
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trolin l’accés a determinats continguts (a la secció de trucs i
consells per navegar per Internet expliquem com s’apliquen
aquests filtres).
• És necessari mantenir-se informat sobre la seguretat general en
l’ús d’Internet.
Si complim aquestes regles, garantim la nostra seguretat i tranquil·litat
a l’hora de navegar.

Protecció de dades
Un dels temes que més preocupa als usuaris és la protecció de les
dades, sobretot quan comprem a través d’Internet.
L’SSL (de l’anglès secure sockets layer) és un protocol dissenyat per
l’empresa Netscape Communications que permet enviar la informació codificada digitalment i evita que pugui ser llegida per tercers.
Aquest mètode permet garantir les transaccions econòmiques a través d’Internet.
Per saber si la pàgina web en la qual ens trobem i on volem fer una
compra (per a la qual cosa hem d’introduir les dades de la nostra targeta de crèdit) té una connexió segura i el protocol SSL, el que veiem
és que, quan accedim a la secció de pagaments, a la finestra del navegador l’adreça de la pàgina web canvia “http” per “https”, i a la part
dreta de l’adreça apareix la figura d’un cadenat groc (en el cas del
Windows Internet Explorer), tot i que en altres navegadors apareixen
altres símbols característics:
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Si no tenim clar si la nostra transacció es fa en un entorn segur, és
millor que no la fem, ja que el més important és mantenir la confidencialitat de les nostres dades i que cap persona no hi pugui accedir.

Què són els virus i els antivirus informàtics?
Un virus informàtic és un petit programa informàtic que es pot
instal·lar al nostre ordinador sense que ho sapiguem i que pot atacar els nostres arxius i programes, amb l’objectiu final
d’escampar-se.
Els virus es poden transmetre de diverses maneres, però
les més habituals són:
Mitjançant el correu electrònic per transferència d’arxius,
descàrrega o execució d’arxius adjunts a correus electrònics. Si rebem correus electrònics de persones desconegudes, que tenen arxius adjunts i amb un assumpte que
no ens és familiar, és millor que no els obrim i que els
eliminem directament. D’aquesta manera podem evitar
que el nostre ordinador sigui infectat per un virus.
Una altra forma de transmissió és que algú ens passi el virus
accidentalment. Pot passar a través d’un disquet, CD-ROM o
DVD que contingui programes o arxius que estiguin infectats
sense que l’usuari que ens el passa ho sàpiga.
Hi ha diferents tipus de virus i els efectes que poden causar al nostre
ordinador també són diferents. N’hi ha que alteren dades, uns altres
les eliminen i altres ens mostren missatges.
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Molts virus s’anuncien produint sons o mostrant missatges, però
també és habitual que un virus no doni cap senyal de la seva presència al nostre ordinador. Per això, un antivirus actualitzat
és l’únic que ens pot indicar si tenim virus.
Alguns dels símptomes que ens poden
indicar que el nostre ordinador té
virus són:
•   Augment de la mida dels fitxers.
•  Reducció de la memòria disponible.
•  Eliminació d’arxius del disc dur.
•  Reenviament de missatges de correu electrònic.
•  Funcionament més lent de l’ordinador.
La majoria dels virus no esborren tots els arxius del
disc dur, ja que si ho fessin també s’esborrarien
ells mateixos.
El més recomanable per estalviar-nos problemes és utilitzar mètodes
de protecció. La millor protecció són els antivirus. Una altra mesura de
protecció és fer habitualment còpies de la informació més important
que tenim al nostre ordinador. Així, si un virus infecta el nostre ordinador podem recuperar-ne la informació.

que rebem o que enviem amb els correus electrònics, i que també
detecten els virus que ens poden entrar per Internet.
Si no tenim instal·lat un antivirus al nostre ordinador i el volem
instal·lar, podem cercar tota la informació referent als antivirus per
Internet, on podem trobar infinitat d’articles i pàgines web que ens
donen la possibilitat de descarregar de manera gratuïta aquest tipus
de programa per poder-lo instal·lar al nostre ordinador. Però hem de
tenir en compte que si tenim dubtes o no sabem com fer-ho, és millor
que consultem un professional.
Exercici pràctic d’antivirus
• Obrim una finestra del navegador i accedim a la pàgina web del
cercador Google escrivint a la barra d’adreces www.google.cat.
• Fem una cerca dels diferents antivirus en línia que se’ns ofereixen a través d’Internet.
• Podem emmagatzemar els resultats més interessants de la
cerca en els nostres “Favoritos”.

Els antivirus són programes informàtics que serveixen per detectar,
diagnosticar i destruir els virus informàtics.
El funcionament d’un antivirus és molt senzill: nosaltres el tenim
instal·lat al nostre ordinador i normalment té un component que es
carrega a la memòria de l’ordinador i verifica tots els arxius oberts,
nous i modificats. També hi ha antivirus que revisen els arxius adjunts
108
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Què és el tallafoc o firewall?
El tallafoc (firewall, en anglès) és un programa que controla les connexions que
es fan a Internet des del nostre ordinador i cap al nostre ordinador. Es tracta
d’un sistema de defensa que consisteix
a instal·lar una barrera entre el nostre ordinador i la xarxa d’Internet, per la qual circulen les dades.
Si utilitzem un tallafoc i un antivirus tenim garantida la seguretat en
la nostra comunicació per Internet. El funcionament d’aquest tipus
de programes es basa en el filtratge de paquets; totes les dades que
circulen entre el nostre ordinador i la xarxa d’Internet són analitzades
pel programa amb la missió de permetre’n o denegar-ne l’accés.
En principi un tallafoc denega qualsevol tràfic d’informació i cada vegada que un servei o programa determinats intenten accedir al nostre ordinador, com ara una actualització d’un programa, el programa
ens ho comunica i som nosaltres que n’acceptem o en deneguem
l’accés.
Cal tenir en compte que, a més de tenir instal·lats sistemes de seguretat al nostre ordinador, hem de ser prudents a l’hora de navegar i no
facilitar informació, com ara els noms d’usuari i les contrasenyes dels
serveis d’Internet (accés, correu electrònic, etc.). D’aquesta manera
naveguem amb més seguretat.
Si no tenim instal·lat un tallafoc al nostre ordinador i n’hi volem
instal·lar un, podem cercar tota la informació referent als tallafocs per
Internet, on podem trobar una infinitat d’articles i pàgines web que
ens donen la possibilitat de descarregar de manera gratuïta aquest
tipus de programa per poder-lo instal·lar al nostre ordinador. Però
hem de tenir en compte que si tenim dubtes o no sabem com fer-ho,
el millor és consultar un professional.
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Exercici pràctic de tallafocs
• Obrim una finestra del navegador i accedim a la pàgina web del
cercador Google escrivint a la barra d’adreces www.google.cat.
• Fem una cerca dels diferents tallafocs que se’ns ofereixen a
través d’Internet. També podem cercar informació sobre el tallafoc que incorpora el Windows.
• Podem emmagatzemar els resultats més interessants de la
cerca en els nostres “Favoritos”.

Què és el correu brossa?
El correu brossa (spam, en anglès) és correu electrònic no sol·licitat,
enviat de manera massiva a molts destinataris i que habitualment té un contingut comercial.
A Espanya, el correu brossa a través d’Internet està
prohibit per la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), publicada al
Butlletí Oficial de l’Estat el 12 de juliol de 2002.
Com sabem si el correu que rebem és un correu brossa? El remitent és desconegut, l’assumpte és atractiu (com ara guanyar
diners fàcilment, perdre pes ràpidament i sense esforç, temes relacionats amb la pornografia, etc.) i el contingut és molt llaminer.
Les persones o empreses que envien els correus brossa utilitzen
diferents tècniques per aconseguir les adreces de correu electrònic. Normalment fan servir programes automàtics que rastregen la xarxa d’Internet i cerquen adreces de correu electrònic,
però hi ha altres formes d’aconseguir-les, com ara:
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• Mitjançant pàgines web que contenen adreces de correu electrònic (per exemple, la del creador).
• S’apunten a llistes de correu electrònic i tenen accés a les adreces dels altres membres.
• Extreuen adreces de correus electrònics que els usuaris solen
reenviar sense ocultar-ne les adreces (com ara correus que contenen acudits, cadenes, etc.).
• Compren bases de dades d’adreces de correu a empreses o
particulars.
• Entren il·legalment a servidors.
Hi ha un seguit de precaucions que podem prendre per evitar rebre
correu brossa:
• Si hem d’enviar correus a destinataris múltiples, com ara un
correu a tots els companys de curs, ho hem de fer amb l’opció
“Amb còpia oculta”. D’aquesta manera no es pot veure l’adreça
dels destinataris.

A Internet podem trobar programes que utilitzen diferents tècniques
de filtratge per no rebre correu brossa. Podem cercar tota la informació referent a aquests programes per Internet, on podem trobar
una infinitat d’articles i pàgines web que ens donen la possibilitat
de descarregar de manera gratuïta aquest tipus de programes per
poder-los instal·lar al nostre ordinador. Però hem de tenir en compte
que si tenim dubtes o no sabem com fer-ho, el millor és consultar un
professional.

Exercici pràctic de correu brossa
• Obrim una finestra del navegador i accedim a la pàgina web del
cercador Google escrivint a la barra d’adreces www.google.cat.
• Fem una cerca dels diferents programes que filtren correu brossa que se’ns ofereixen a través d’Internet.
• Podem emmagatzemar els resultats més interessants de la
cerca en els nostres “Favoritos”.

• Si reenviem missatges que contenen adreces de correu electrònic, el més segur és esborrar-les.
• No participar en cadenes de missatges com les que ens diuen
que si reenviem el missatge a deu amics tindrem bona sort.
• No respondre mai al correu brossa, ja que si ho fem veuran que
la nostra adreça és correcta i ens continuaran enviant informació
que no volem rebre.
• Si sabem que és un correu brossa el millor és que no l’obrim i
que l’esborrem directament.
• Si hem obert el missatge i conté arxius adjunts, en cap cas no els
hem d’obrir perquè podrien contenir virus.
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8. El correu electrònic (I)
Crear un correu electrònic a Gmail
Com hem comentat abans, el correu electrònic és una de les eines
més conegudes i utilitzades d’Internet, i ens permet enviar cartes,
fotos, imatges i documents en general a altres persones a través de
la xarxa d’Internet.
A Internet hi ha molts serveis de correu electrònic, però tots tenen
Saps que...?
un funcionament molt similar. Utilitzem el servei de correu electrònic
Podríem dir que el
Gmail a tall d’exemple.
correu electrònic és
Per crear un compte de correu electrònic al
gairebé igual que el
servei de correu electrònic Gmail hem d’entrar
correu tradicional.
a la pàgina web www.gmail.com. Per accedir
No obstant això, el
a la pantalla on podem registrar-nos per obtecorreu electrònic
nir un compte de correu electrònic hem de
presenta alguns
fer clic sobre l’opció “Inscriviu-vos
avantatges respecte
a Gmail”.
a la resta de formes
tradicionals de
correu.
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Hem d’emplenar el formulari següent:

Per donar-nos d’alta hem d’omplir els camps següents:
• Nom i cognoms
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• Usuari d’accés desitjat: hem d’introduir-hi el nom real o inventat
amb el qual ens volem donar a conèixer a Internet.

El correu electrònic (I) .8

Si acompanyem el nom desitjat amb un número, juancedillo2, hi
ha moltes més possibilitats que estigui disponible.

Si volem comprovar si el nom que hem introduït està disponible,
podem fer clic sobre el botó “comprova’n la disponibilitat!” i
se’ns informa si el nom d’usuari està disponible o no ho està.
Molts cops el nom d’usuari desitjat no està disponible perquè al
correu hi ha molts usuaris donats d’alta, com per exemple juancedillo. Si el nom d’usuari no està disponible se’ns suggereixen
alguns noms d’usuari, però no hem de fer servir obligatòriament
cap d’aquests, podem provar-ne d’altres.

Si no comprovem la disponibilitat del nom d’usuari que hem introduït, quan completem el formulari i fem clic al botó “Accepto.
Crea el meu compte.” ens podem trobar que el nom d’usuari no
està disponible i hem de tornar a omplir alguns camps del formulari i trobar un nom d’usuari disponible.
• Escolliu una contrasenya: hem d’introduir-hi la contrasenya que
volem assignar al nostre nom d’usuari. Ha de tenir una longitud
mínima de 8 caràcters.

L’indicador “Potència de la contrasenya” ens diu si la contrase-  
nya és feble, suficient o forta.
- Si la contrasenya és feble, poc segura, l’indicador es torna
vermell.
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- Si la contrasenya és suficient, l’indicador es torna groc.

- Si la contrasenya és forta, molt segura, l’indicador es torna
verd.

• Torneu a introduir la contrasenya: hem de tornar a introduir la
mateixa contrasenya que a l’apartat “Escolliu una contrasenya”.
Si la contrasenya introduïda als dos apartats no és la mateixa
rebem un missatge d’error quan fem clic al botó “Accepto. Crea
el meu compte”.
• Recorda’m en aquest ordinador: si deixem marcada aquesta
casella podem accedir al nostre compte sense haver d’escriure
l’usuari i la contrasenya, sempre que no haguem tancat la sessió
anterior de correu amb el botó “Sortir”. Aquesta opció és útil si
l’ordinador no el fa servir cap altra persona. Si desmarquem la
casella hem d’introduir cada vegada l’usuari i la contrasenya per
accedir al nostre compte de correu. Per defecte aquesta casella
apareix marcada.
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nacions i resultats de cerca més rellevants. Si desmarquem la
casella no s’emmagatzema cap informació. Per defecte aquesta casella apareix marcada.

• Pregunta de Seguretat: hem de seleccionar una pregunta del desplegable o podem proposar la nostra pròpia pregunta. Aquesta
pregunta ens la fa Gmail quan oblidem la nostra contrasenya,
per verificar que som nosaltres.

• Resposta: hem de definir la resposta per a la pregunta de seguretat de l’apartat anterior. Si oblidem la nostra contrasenya, Gmail
ens indica la pregunta de seguretat que nosaltres mateixos vam
proposar en el moment de crear el compte de correu i hem
d’indicar la mateixa resposta que vam definir en el seu moment.

• Habilita Historial web: si deixem marcada aquesta casella
s’emmagatzema als servidors de Google un historial web de
les pàgines web que hem visitat i el podem consultar i gestionar
des de qualsevol equip. Aquesta funció ens proporciona una
experiència més personalitzada de Google i que inclou recoma120
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• E-mail secundari: aquest apartat no és obligatori, es pot
deixar en blanc. Si tenim un altre compte de correu alternatiu,
podem indicar aquest compte de correu i si tenim problemes o
oblidem la contrasenya Gmail es posa en contacte amb nosaltres a través d’aquest compte de correu alternatiu.

El correu electrònic (I) .8

• Condicions del servei: es recomana verificar la informació introduïda als apartats anteriors i consultar les condicions del servei.
Quan hem verificat la informació i consultat les condicions, hem
de fer un clic al botó “Accepto. Crea el meu compte.”. D’aquesta
manera expressem el nostre acord amb els termes del servei, les
normes del programa i les normes de privadesa.

• Ubicació: hem de seleccionar un país del desplegable. Aquest
país ha de ser el de la nostra ubicació.

• Verificació de paraula: hem d’escriure els caràcters que veiem a
la imatge. Si tenim dificultat per identificar les lletres podem fer
i sentim una locució d’una sèrie de
un clic sobre el símbol
xifres que ens facilita la tasca.
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• Si hem seguit totes les instruccions i el nostre compte de correu
s’ha creat correctament apareix la imatge següent:

A la imatge se’ns indica que ens hem registrat correctament a Gmail i
se’ns expliquen tres aspectes interessants del servei de correu electrònic:
1. No és necessari que suprimim els missatges quan els hem llegit,
perquè Gmail ens ofereix tant espai d’emmagatzematge que els
podem desar tots.
2. No cal que classifiquem missatges ni creem carpetes, perquè
Gmail ens ofereix un servei de cerca de missatges per trobar
ràpidament el missatge que busquem.

2
1

3. Quan ens arriba un missatge nou, Gmail l’organitza de manera
que sembli una conversa. Per exemple, si aquest missatge nou
és una resposta a algun missatge que havíem enviat nosaltres
abans, l’organitza de manera que veiem el missatge original i
totes les respostes que s’han anat donant al missatge. Quan arriba un missatge nou tota la conversa es mou a l’inici de la safata
d’entrada.
Quan haguem fet una ullada a aquests interessants aspectes que ens
ofereix Gmail podem fer un clic a l’enllaç “Estic a punt, ensenya’m el
meu compte” que apareix a la part superior dreta de la imatge i accedim al compte de correu que hem creat.

3
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l’adreça @gmail.com), la nostra contrasenya i si volem que
Gmail recordi les nostres dades a l’ordinador des del qual hi
estem accedint, i fer clic al botó “Inicieu la sessió”.

• En aquest cas hem accedit directament al compte de correu perquè l’acabem de crear i hem deixat marcada l’opció
“Recorda’m en aquest ordinador”. Si hi hem d’accedir des d’un
altre ordinador o ho fem des del mateix ordinador de sempre
però Gmail ens demana que ens identifiquem, a la finestra següent hem d’indicar el nostre nom d’usuari (sense la resta de
126

• Si hem oblidat la nostra contrasenya o tenim qualsevol altre
problema, hem de fer clic sobre l’enllaç “No puc accedir al meu
compte” de la imatge anterior i que hi ha a sota del botó “Inicieu
la sessió”. Se’ns obre una finestra en què hem de consultar la
informació més adequada per resoldre el nostre problema. Si
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hem oblidat la contrasenya, Gmail ens demana el nom d’usuari
i una verificació de paraula, i ens envia un correu electrònic
d’ajuda al compte de correu que vam indicar a l’apartat “E-mail
secundari”. Si no hem indicat un compte de correu secundari,
hem d’esperar cinc dies per poder tornar a accedir a l’enllaç
“No puc accedir al meu compte” i que Gmail ens demani el nom
d’usuari i la pregunta de seguretat. Gmail no demana la pregunta de seguretat fins que no han passat cinc dies des que el
nostre compte de correu està inactiu.

9. El correu electrònic (II)
Funcionament del correu electrònic
Un cop hem accedit al nostre compte de correu veiem la finestra
següent.
1 2
4

3

Exercicis
Ara practiquem els continguts que hem treballat durant aquest capítol.
• Obrim el Windows Internet Explorer.
5

• Accedim a la pàgina web de Gmail amb l’adreça www.gmail.
com.

6

• Accedim a la pantalla on podem registrar-nos per obtenir un
compte de correu electrònic fent clic sobre l’opció “Inscriviu-vos
a Gmail”.
• Seguim les instruccions que s’especifiquen al capítol per omplir
el formulari de registre fins que se’ns indiqui que el compte de
correu s’ha creat correctament.

7
9

• Anotem en un lloc segur el nostre nom d’usuari i la contrasenya a
fi que els puguem consultar si tenim problemes per accedir-hi.
8
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A la finestra podem veure diferents seccions:
1. Serveis de Google (Gmail, Calendari, Documents, Fotos, Llocs
web, Web...). Som al servei Gmail de correu electrònic, però des
d’aquí podem accedir a:
- Servei Calendari, que ens permet organitzar la nostra agenda
Saps que...?
en línia i compartir-la amb els nostres companys.
- Servei Documents, que ens permet crear, editar, compartir i El missatge que
enviem es lliura
pujar documents en línia.
a un compte de
- Servei Fotos, que ens permet compartir fotografies en lícorreu electrònic i
nia amb els nostres companys i explorar fotografies públies pot veure quan
ques.
accedim a aquest
- Servei Llocs Web, que ens permet crear una pàgina web per compte de correu
electrònic des de
recollir continguts i controlar qui pot veure-la i editar-la.
qualsevol ordinador
- Servei Web, que ens permet efectuar cerques a Internet.
amb connexió a
- Altres serveis com ara Imatges, Blocs, Grups, Mapes...
Internet.
2. Nom complet del nostre usuari de correu electrònic: aquesta és
la nostra adreça de correu electrònic i és la que hem de donar als
nostres companys perquè ens puguin enviar correus electrònics.
Quan enviem un correu electrònic també hi apareix la nostra
adreça com a remitent.
3. Configuració, versió antiga, ajuda i opció de sortir del correu
electrònic:
- Des de configuració podem definir aspectes determinats del
correu electrònic, altres comptes de correu, etc.
- Des de versió antiga tenim l’opció de veure el correu electrònic amb una interfície anterior a l’actual, menys moderna.
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- Des de l’ajuda podem consultar diferents aspectes del correu
electrònic i resoldre dubtes i problemes.
- Des de l’opció de sortir tanquem el compte de correu electrònic i Gmail oblida les nostres dades d’accés, nom d’usuari i
contrasenya, i si volem tornar a accedir-hi hem d’indicar una
altra vegada l’usuari i la contrasenya.
4. Cerca de missatges al correu electrònic i cerques al web: des
d’aquest apartat podem cercar missatges de correu electrònic entre tots els nostres missatges especificant el remitent,
l’assumpte del missatge, etc., o també podem fer cerques al
web. La cerca de missatges es fa sobre totes les carpetes dels
missatges.
5. Finestra central dels missatges: en aquesta finestra central apareixen els missatges de correu electrònic i les opcions que hi
podem portar a terme.
6. Redacta un missatge, carpetes dels missatges i contactes: des
d’aquest apartat podem accedir a l’apartat de redacció d’un
missatge, a les carpetes que contenen els nostres missatges i a
la secció dels nostres contactes.
7. Xat amb els nostres contactes: des d’aquest apartat podem xatejar amb els nostres contactes. És un sistema de comunicació
en temps real, les dues parts que es comuniquen estan connectades alhora.
8. Etiquetes: des d’aquest apartat podem organitzar els nostres
missatges assignant-los etiquetes. Podem assignar més d’una
etiqueta a un mateix missatge i després podem fer cerques
per etiquetes per trobar tots aquests missatges. És un mètode
d’organització semblant a les carpetes.
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9. Més informació sobre el nostre compte de correu: en aquesta part de la finestra podem trobar informació sobre l’espai
que estem utilitzant del nostre compte de correu, quant fa de
l’última vegada que ens hi vam connectar i des de quina adreça
IP, etc.
Veure missatges desats en carpetes (5)
Per veure els missatges desats en una carpeta hem de seleccionar
amb un clic la carpeta de la llista de l’esquerra de la qual volem veure
els missatges. A la finestra central apareixen els missatges que conté
la carpeta.

• Si som a la carpeta “Safata d’entrada” podem:
- Arxivar els missatges perquè deixin d’aparèixer a la safata
d’entrada i ens permetin veure sense problemes els missatges nous que van arribant. Els missatges que arxivem els podem veure des de la carpeta “Tots els missatges”. Per arxivar
un missatge, l’hem de seleccionar fent un clic sobre la casella
que hi ha a la part esquerra del missatge. Una vegada l’hem
seleccionat, hem de fer clic al botó “Arxiva-ho”.
Missatge sense seleccionar
Missatge seleccionat

- Marcar els missatges seleccionats com a correu brossa perquè quan ens tornin a arribar missatges del mateix destinatari
no es desin a la safata d’entrada, sinó que es desin a la carpeta “Correu brossa”. Per marcar un missatge com a correu
brossa l’hem de seleccionar fent un clic sobre la casella que
hi ha a la part esquerra del missatge. Un cop seleccionat, hem
de fer clic al botó “Marca-ho com a correu brossa”.
La carpeta seleccionada (6) apareix ressaltada, entre parèntesis
s’indiquen els missatges sense llegir, que es van actualitzant cada
vegada que llegim un missatge que no havíem llegit, i a la finestra
central (5) apareixen els missatges de la carpeta.
Els missatges que no s’han llegit estan en lletra negreta per poder
diferenciar-los dels que ja hem llegit.
Sense haver de veure el contingut dels missatges ja podem fer algunes accions. Per exemple:
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- Suprimir els missatges seleccionats, de manera que passen
de la safata d’entrada a la carpeta “Paperera” fins que els suprimim definitivament o buidem la paperera. Per suprimir un
missatge l’hem de seleccionar fent un clic sobre la casella que
hi ha a la part esquerra del missatge. Un cop seleccionat, hem
de fer clic al botó “Suprimeix”.
- Efectuar accions com ara marcar els missatges com a llegits o no llegits, destacar els missatges (apareixen a la carpeta “Missatges destacats”), filtrar els missatges, silenciar
els missatges (apareixen a la carpeta “Tots els missatges” i
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deixen d’aparèixer a la safata d’entrada) o aplicar etiquetes
als missatges. Totes aquestes accions les podem fer des del
menú “Més accions” seleccionant l’acció corresponent.
- Actualitzar la finestra per veure si hem rebut algun missatge
nou. Per actualitzar la finestra hem de fer a l’enllaç “Actualitza”.
- També podem fer una selecció de tots els missatges que
compleixin una condició determinada com ara que ja els
hàgim llegit, que no els hàgim llegit, destacats, sense destacar, tots o cap. Per fer-ho només cal fer clic sobre el tipus
de selecció que ens interessa i els missatges queden seleccionats.
• Si som a la carpeta “Missatges destacats”, podem fer que els
missatges deixin d’estar destacats, marcar-los com a correu
brossa, efectuar les accions que ens permet el menú “Més accions” i que ja hem vist a la carpeta “Safata d’entrada”, actualitzar la finestra i seleccionar els missatges que compleixin una
condició determinada.
• Si som a la carpeta “Xats”, podem fer que els missatges es moguin a la carpeta “Safata d’entrada”, efectuar les accions que
ens permet el menú “Més accions” i que ja hem vist a la carpeta
“Safata d’entrada”, actualitzar la finestra, seleccionar els missatges que compleixin una condició determinada i canviar la
configuració de l’historial de xats.
• Si som a la carpeta “Missatges enviats”, podem efectuar les accions que ens permet el menú “Més accions” i que ja hem vist a
la carpeta “Safata d’entrada”, actualitzar la finestra, seleccionar
els missatges que compleixin una condició determinada i enviar
un missatge fent clic a l’enllaç “Envia’n”.
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• Si som a la carpeta “Esborranys”, podem descartar els esborranys (un esborrany és un missatge que hem desat sense arribar a enviar-lo, és a dir, que està pendent d’enviar), efectuar
les accions que ens permet el menú “Més accions” i que ja
hem vist a la carpeta “Safata d’entrada”, actualitzar la finestra
i seleccionar els missatges que compleixin una condició determinada.
• Si som a la carpeta “Tots els missatges”, podem fer que els
missatges es moguin a la carpeta “Safata d’entrada”, marcarlos com a correu brossa, suprimir-los, efectuar les accions que
ens permet el menú “Més accions” i que ja hem vist a la carpeta
“Safata d’entrada”, actualitzar la finestra i seleccionar els missatges que compleixin una condició determinada. A la carpeta
“Tots els missatges” es mostren tots els missatges que conté la
carpeta “Safata d’entrada”, els missatges arxivats i els missatges silenciats.
• Si som a la carpeta “Correu brossa”, podem suprimir els missatges definitivament, indicar que no són correu brossa, efectuar les accions que ens permet el menú “Més accions” i que
ja hem vist a la carpeta “Safata d’entrada”, actualitzar la finestra i seleccionar els missatges que compleixin una condició
determinada.
• Si som a la carpeta “Paperera”, podem suprimir els missatges
definitivament, fer que els missatges es moguin a la carpeta
“Safata d’entrada”, efectuar les accions que ens permet el menú
“Més accions” i que ja hem vist a la carpeta “Safata d’entrada”,
actualitzar la finestra i seleccionar els missatges que compleixin
una condició determinada. Els missatges que porten més de 30
dies a la paperera se suprimeixen automàticament.
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Llegir missatges

Escriure missatges

Per llegir un missatge hem de fer clic sobre qualsevol part del missatge que volem llegir (remitent, assumpte, data). A la part central de la
pantalla veiem el missatge.

Per escriure un missatge hem de fer clic sobre l’enllaç “Redacta
un missatge” que hi ha a la part esquerra de la finestra principal, a
l’apartat de carpetes.

Quan visualitzem missatges d’una carpeta determinada tenim les
mateixes opcions que hem comentat abans per a cada carpeta i a
més tenim les opcions de respondre al missatge fent clic a l’enllaç
“Respon”, de reenviar el missatge seleccionant l’enllaç “Reenvia”
del menú que es desplega si fem un clic sobre la fletxa que hi ha a
la dreta de l’enllaç “Respon”, de convidar el remitent a un xat amb
nosaltres, de mostrar el missatge en una finestra nova, d’imprimir el
missatge, i de mostrar els detalls d’enviament del missatge (remitent, destinatari, data, assumpte...), etc.
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S’obre la finestra següent.
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Els camps que s’han d’omplir per escriure un missatge són:
• A l’apartat “Per a” hem d’escriure l’adreça de correu electrònic
de la persona o les persones a les quals volem enviar un missatge. Sempre que vulguem escriure més d’una adreça de correu,
les haurem de separar amb una coma.
• Si volem enviar una còpia del missatge a una o diverses adreces
de correu, hem de fer un clic sobre l’enllaç “Afegeix un camp Cc”:
apareix un nou camp que es diu “Cc”, en el qual hem d’escriure
l’adreça o les adreces de correu a les quals volem enviar la còpia.
Els destinataris poden veure les adreces a les quals s’ha enviat
una còpia del missatge.
• Si volem enviar una còpia oculta del missatge a una o diverses
adreces de correu, hem de fer un clic sobre l’enllaç “Afegeix un
camp Cco”: apareix un nou camp que es diu “Cco”, en el qual
hem d’escriure l’adreça o adreces de correu a les quals volem
enviar la còpia oculta. En aquest cas, els destinataris no poden
veure les adreces a les quals s’ha enviat una còpia oculta del
missatge.
• A l’apartat “Assumpte” hem d’escriure el títol del missatge.
• Si volem adjuntar algun arxiu al missatge, hem de fer un clic
sobre l’enllaç “Adjunta un fitxer”: s’obre una finestra per escollir
el fitxer del nostre ordinador que volem adjuntar-hi, fem clic a
“Abrir” i el fitxer queda adjuntat al missatge.
• A l’apartat de text hem d’escriure el missatge.
• Podem donar format al text del missatge amb les eines que
s’ofereixen a la barra d’eines que hi ha just a sobre de l’apartat
de text. Si volem escriure el missatge sense cap tipus de format,
podem fer un clic sobre l’enllaç “Text net”.
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• Podem comprovar l’ortografia del missatge si fem un clic sobre
l’enllaç “Comprova l’ortografia”.
• Si volem enviar el missatge hem de fer un clic sobre el botó “Envia”. El nostre missatge s’envia i podem tornar a la pestanya on
érem abans d’escriure el missatge.
• Si volem desar un esborrany del missatge perquè, per exemple,
no tenim l’adreça de correu electrònic i una altra persona ens l’ha
de fer arribar, el que podem fer és escriure el missatge, deixar
l’apartat “Per a” en blanc i fer un clic sobre el botó “Desa’l ara”.
Quan vulguem enviar el nostre missatge hem d’accedir a la carpeta “Esborranys”, obrir l’esborrany que volem recuperar amb
el missatge que havíem escrit anteriorment, escriure la part que
ens falti emplenar i fer clic sobre el botó “Envia”. Després d’uns
segons, el missatge desapareix de la carpeta “Esborranys” i
passa a la carpeta “Missatges enviats”.
• Si no volem enviar el missatge, hem de fer un clic sobre el botó
“Descarta’l” i el missatge queda descartat i s’esborra.
Veure i desar arxius adjunts
Si hem rebut un document adjunt a un missatge, a la part dreta de
l’assumpte del missatge apareix el símbol d’un clip.
Per veure els arxius adjunts cal que llegim el missatge. A la part inferior del missatge apareix l’arxiu adjunt. Gmail ens ofereix l’opció de
mostrar-lo o obrir-lo amb l’ajuda d’algun programa associat al tipus
d’arxiu, o de desar-lo al nostre ordinador fent un clic a l’enllaç “Baixa’l”.
Si decidim desar-lo, s’obre una finestra en què hem d’escollir si el volem obrir o el volem desar. La millor opció és desar-lo i obrir-lo una
vegada l’haguem desat al nostre ordinador.
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Configuració del compte de correu electrònic

Contactes

Podem accedir a la configuració del compte de correu electrònic des
de l’enllaç “Configuració” que hi ha a la part superior dreta de la finestra principal del compte de correu.

Podem accedir a la finestra dels contactes des de l’enllaç “Contactes” que hi ha a la part central esquerra de la finestra principal del
compte de correu, a sota de les carpetes que contenen els nostres
missatges.

L’apartat de configuració ens permet configurar:
• General: opcions generals del compte de correu electrònic com
pot ser l’idioma de visualització, la signatura dels missatges, el
contestador automàtic...

Aquesta finestra es fa servir per emmagatzemar i mantenir informació
sobre persones de manera individual i per crear grups.

• Comptes: opcions referents a altres comptes de correu dels
quals som propietaris, com ara utilitzar Gmail per enviar missatges des de les nostres altres adreces electròniques, afegir
emmagatzematge addicional, recuperar el correu de les nostres altres adreces electròniques mitjançant POP3...
• Etiquetes: creació d’etiquetes per organitzar els nostres missatges i per eliminar-los.
• Filtres: creació de filtres aplicables als missatges entrants i eliminació de filtres.
• Reenviament i POP/IMAP: opcions referents a la recepció dels
nostres missatges de Gmail des d’altres programes de correu
electrònic.
• Xat: opcions referents al servei de xat que ens ofereix Gmail.
• Clips web: opcions referents als enllaços patrocinats de Google o consells per a Gmail, que se situen a sobre de la safata
d’entrada.
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Tenim les opcions següents:
: si fem clic sobre aquesta opció
• Crear un contacte nou
s’obre la següent finestra de creació d’un nou contacte perquè
hi introduïm les seves dades i el desem.

- Correu electrònic: correu electrònic del contacte. Podem especificar-hi si és particular, de la feina... Si hi hem d’introduir
més d’un correu electrònic, podem fer-ho fent clic sobre
l’enllaç “afegeix”.
- Telèfon: telèfon del contacte. Podem especificar-hi si és mòbil, particular, de la feina... Si hi hem d’introduir més d’un telèfon, podem fer-ho fent clic sobre l’enllaç “afegeix”.
- Adreça: adreça del contacte. Podem especificar-hi si és particular, de la feina... Si hi hem d’introduir més d’una adreça,
podem fer-ho fent clic sobre l’enllaç “afegeix”.
- Missatgeria instantània: l’usuari o adreça electrònica de missatgeria instantània i el servei (Google Talk, MSN...). Si hem
d’introduir-hi més d’una adreça, podem fer-ho fent clic sobre
l’enllaç “afegeix”.
Si fem clic sobre l’enllaç “Més informació”, també podem introduir-hi:
- Notes: altra informació sobre el contacte.
- Altres: altra informació sobre el contacte, si és particular, de
feina... Si hi hem d’introduir encara més informacions, podem
fer-ho fent clic sobre l’enllaç “afegeix”.

Podem introduir-hi les dades següents:
- Nom: nom del contacte
- Títol: tractament del contacte, com ara senyor, senyora...
- Empresa: el nom de l’empresa del contacte.
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Una vegada hem introduït totes les dades, podem desar el contacte fent clic al botó “Desa-ho” o descartar els canvis fent clic
al botó “Cancel·la”. Si desem els canvis, apareix una finestra
en la qual podem afegir una fotografia al contacte i en què podem definir quan volem que aquesta persona aparegui a la llista
de contactes del xat (automàticament, sempre, mai, bloqueja).
Marquem “sempre” si volem saber en tot moment si els nostres
contactes estan connectats o no per poder xatejar-hi.
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: si fem clic sobre aquesta opció, s’obre
• Crear un grup nou
una finestra de creació d’un grup nou perquè hi introduïm el nom
del grup i el desem.
• Llista dels nostres contactes: apareix una llista que indica el
nombre de contactes de cada tipus de què disposem.

A més d’aquestes opcions, també tenim:
• Cercar contactes
• Editar contactes o grups
• Accions amb grups de contactes (afegir a grups, eliminar de
grups...)
• Suprimir contactes o grups
• Importar i exportar contactes
• Imprimir contactes
Una vegada hem afegit els nostres contactes, si volem enviar un mateix correu electrònic a més d’un contacte hem de seleccionar, fent
clic sobre la casella que hi ha a l’esquerra de cada contacte, els contactes als quals volem enviar el correu, fer clic sobre l’enllaç “Correu
electrònic” i escriure el missatge a la finestra que s’obre.
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Xat
Podem xatejar amb els nostres contactes des de la finestra “Xat” que
hi ha a la part esquerra de la finestra principal de Gmail.
En aquesta finestra podem cercar i
convidar contactes a xatejar introduint-ne l’adreça de correu electrònic. També podem tenir una llista
dels contactes que hem afegit al
nostre compte de correu.

El primer contacte de la llista som nosaltres mateixos. Si fem un clic
sobre el primer contacte, nosaltres mateixos, podem canviar l’estat
de la nostra connexió al xat (disponible, ocupat, invisible, sortir del
xat). Per exemple, en els estats disponible i ocupat, la resta de contactes ens veuen connectats, però en els estats invisible i sortir del
xat, no ens veuen i no poden parlar amb nosaltres.
Els contactes següents són les persones que hem anat afegint als
nostres contactes i amb les quals podem xatejar si fem un clic a sobre. Quan fem un clic a sobre d’un contacte, s’obre una finestra a
la part inferior dreta de la finestra principal del Gmail, des de la qual
podem rebre i enviar missatges amb el nostre contacte.
La finestra “Xat” ens permet configurar les opcions del xat, com per
exemple la mida de la llista dels contactes, quins contactes s’han de
mostrar, sortir del xat... També ens permet afegir-hi nous contactes.
Aquest xat és un sistema de comunicació en temps real, les dues
parts que es comuniquen estan connectades alhora.
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Eines de comunicació en temps real a Internet (Google
Talk, MSN Messenger)
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Per accedir a Google Talk podem fer-ho des de l’adreça http://www.
google.com/talk/intl/es. S’obre la finestra següent:

El xat del servei de correu electrònic Gmail és una eina de comunicació en temps real i a més està integrada a la finestra del correu electrònic i no s’ha de descarregar ni instal·lar cap programa.
Altres eines de comunicació en temps real a Internet són Google Talk
i MSN Messenger.

Google Talk és una eina que ens permet comunicar-nos amb els
nostres contactes mitjançant la missatgeria instantània, rebre notificacions de Gmail per si rebem algun correu electrònic i volem consultar-lo, i efectuar trucades de veu entre el nostre ordinador i l’ordinador
del contacte amb el qual parlem.
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Google Talk ens ofereix la possibilitat de no haver d’instal·lar-lo. Podem accedir-hi des de l’enllaç “Usar el gadget de Google Talk (sin
necesidad de descargar nada)” i d’aquesta manera ens hi podem
connectar sense que calgui instal·lar el programa. O bé podem accedir-hi des de l’enllaç “Descarga Google Talk” per descarregar el
programa, instal·lar-lo i fer-lo servir.
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Per accedir a la versió sense instal·lació de MSN Messenger podem
fer-ho des de l’adreça http://webmessenger.msn.com/?mkt=es-es.
S’obre la finestra següent:

Tant si ho fem d’una manera com de l’altra, per accedir al programa
ens hem d’identificar. En tots els serveis que ofereix Google ens podem identificar amb el nostre compte de correu electrònic de Gmail.
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Per accedir a la descàrrega del programa MSN Messenger podem
fer-ho des de l’adreça http://get.live.com/. S’obre la finestra següent:

MSN Messenger és una eina que ens permet comunicar-nos amb
els nostres contactes mitjançant la missatgeria instantània, rebre notificacions de Hotmail per si rebem algun correu electrònic i volem
consultar-lo, efectuar trucades de veu i també amb càmera web entre
el nostre ordinador i l’ordinador del contacte amb el qual parlem.
Tant si ho fem d’una manera com de l’altra, per accedir al programa
ens hem d’identificar. La millor manera d’identificar-nos és amb un
compte de correu electrònic de Hotmail.

Exercicis
Ara practiquem els continguts que hem treballat durant aquest capítol.
• Obrim el Windows Internet Explorer.
• Accedim a la pàgina web de Gmail amb l’adreça www.gmail.
com.
• Accedim a la pantalla en la qual hem d’identificar-nos i hi especifiquem el nostre nom d’usuari i la nostra contrasenya, per
accedir al servei de correu de Gmail.
• Identifiquem les parts principals de la finestra principal del correu electrònic.
• Accedim a les carpetes dels missatges per veure si contenen
algun missatge. Al costat del nom de la carpeta s’indica entre
parèntesis el nombre de missatges que encara no hem llegit.
• Accedim a alguna carpeta que contingui algun missatge sense
llegir i l’obrim per llegir-lo. Per llegir un missatge hem de fer clic
sobre qualsevol part del missatge (remitent, assumpte, data) i
s’obre a la part central de la pantalla.
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• Si aquest missatge ja no ens interessa, el suprimim. Per suprimir
un missatge ho podem fer des de dins del missatge quan el tenim obert per llegir-lo; en aquest cas fem clic sobre el botó “Suprimeix”. Per suprimir un missatge si no el tenim obert, és a dir,
si som dins d’una carpeta visualitzant tots els seus missatges, el
seleccionem fent clic sobre la casella que hi ha a la part esquerra
del missatge i fem clic al botó “Suprimeix”.
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• Xategem amb algun dels nostres contactes que estigui connectat en aquest moment. Sabem que un contacte està connectat
quan l’indicador de l’esquerra és verd. Si el contacte no està
connectat, l’indicador és gris i tenim l’opció d’enviar-li un correu
o iniciar una conversa de xat, cosa que veurà quan es connecti
al seu compte de correu de Gmail.

• Accedim a la carpeta “Paperera” per veure que el missatge que
acabem de suprimir apareix a la carpeta. El podem suprimir definitivament, esperar que desaparegui automàticament al cap
de 30 dies o moure’l a la safata d’entrada si l’havíem suprimit
sense voler.
• Demanem les adreces de correu a alguns companys i els enviem
un correu. Accedim a la finestra de redacció de missatges fent
clic sobre l’enllaç “Redacta un missatge” i seguim el procediment explicat al capítol per veure com s’han d’omplir els camps
i de quines opcions disposem. Fem proves amb els camps “Per
a”, “Cc” i “Cco” per comprovar-ne el funcionament.
• Enviem un altre correu, però aquesta vegada amb un arxiu adjunt, i comprovem com apareix l’arxiu dins del missatge una
vegada l’ha rebut el destinatari, quines opcions se’ns ofereixen i
com es desa a l’ordinador.
• Afegim als nostres contactes els companys que ens han facilitat
les adreces de correu. Per crear els contactes n’hi ha prou que en
fem servir el nom i l’adreça de correu o podem demanar-los les
dades que ens vulguin facilitar. Una vegada desat cada contacte,
podem indicar que sempre se’ns mostri a la llista de xat. Després
d’haver creat tots els contactes podem crear un grup i afegir els
contactes al grup; d’aquesta manera podem anar organitzant els
nostres contactes en grups de companys, feina, família...
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etc. Podem fer les mateixes operacions que des de qualsevol oficina d’una manera ràpida i còmoda, sense moure’ns de casa i amb la
màxima seguretat.

Per accedir als serveis de ”la Caixa” el primer que hem de fer és escriure a la barra d’adreces del nostre navegador l’adreça de la pàgina
que volem visitar:

Per consultar la demostració, hem de fer clic sobre l’enllaç “Demostració” que hi ha al menú de Línia Oberta, on apareix la finestra següent:

http://portal.lacaixa.es/home/particulares_es.html.
A la nostra pantalla es carrega un portal que conté informació sobre
l’entitat i sobre els productes i serveis que estan a disposició dels
clients particulars.
Aquí en coneixerem alguns dels més destacats.

Línia Oberta
Aquest servei ens ofereix la possibilitat, mitjançant Internet, d’accedir als
nostres comptes de ”la Caixa” per
poder realitzar les operacions més
habituals.
Si volem veure com funciona aquest
servei abans de donar-nos-hi d’alta,
podem consultar-ne la demostració.

Aquest servei ens permet consultar el saldo i els moviments del
nostre compte, fer traspassos i transferències, domiciliar els nostres rebuts, fer pagaments d’impostos i de rebuts, consultar les
compres que hem fet amb les nostres targetes, recarregar el mòbil,
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Podem consultar totes les opcions a través del menú superior o bé
amb els enllaços de la part central de la pantalla. Un cop hem vist el
funcionament de la demostració ens hi podem donar d’alta per poder
gaudir d’aquest servei.
Per donar-nos-hi d’alta hem de tornar a la pàgina principal de ”la
Caixa” i fer clic sobre l’enllaç “Alta a Línia Oberta” que hi ha al menú
de la Línia Oberta. Aleshores apareix la finestra següent:

Hem d’emplenar tots els camps i seguir les instruccions que se’ns
van donant per emplenar el formulari i finalitzar amb èxit l’operació de
donar-nos d’alta en aquest servei.
Quan tinguem la nostra identificació
i el nostre número secret personal, ja
podrem accedir a la Línia Oberta. Per
fer-ho, hem d’entrar a la pàgina web
de ”la Caixa” i introduir les dades a
l’apartat de “Línia Oberta”.
Ara ja podem començar a consultar el
nostre compte de ”la Caixa” i fer totes
les gestions necessàries des del nostre ordinador.

Canvi de Punts Estrella per regals
El programa de fidelització de ”la Caixa” regala Punts Estrella pel fet
d’utilitzar els productes i serveis de ”la Caixa”. Aquests punts es poden bescanviar per un gran nombre de regals i serveis i, fins i tot, es
poden regalar a organitzacions no governamentals.
Des del web de ”la Caixa” podem demanar els nostres regals d’una
manera còmoda i senzilla. El primer que hem de fer és accedir a
l’apartat de Punts Estrella que hi ha al menú “Punts Estrella” de la
part inferior del web.
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Si fem un clic sobre l’enllaç, es carrega
la pàgina dels Punts Estrella.

Si fem clic sobre l’enllaç “Quants punts tinc?”, es carrega la pantalla
següent:

En aquesta pàgina trobem, al menú que
es carrega a la part esquerra de la pantalla, tota la informació referent als tipus de regals distribuïda per seccions,
informació sobre el programa de punts
i uns enllaços per consultar el saldo de
Punts Estrella i les nostres sol·licituds
de regals.
A l’apartat d’informació sobre el programa de punts “Coneix el programa”,
hi ha dos enllaços molt interessants:
El teu regal, en 3 passos: si fem clic sobre l’enllaç es carrega una pantalla que
ens informa dels passos que cal seguir
per aconseguir els regals.

Hem d’emplenar tots els camps i fer clic al botó “Continuar”. Se’ns
informa del nostre saldo de Punts Estrella.

Preguntes freqüents: si fem clic sobre
l’enllaç es carrega una pantalla en la
qual hi ha tota la informació referent als
Punts Estrella.
Podem consultar el nostre saldo de
Punts Estrella fent clic sobre l’enllaç
“Quants punts tinc?”.
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A la part central de la pàgina dels Punts Estrella es mostren les últimes novetats.

Aleshores es carrega la pantalla següent:

A la part dreta de la pàgina dels Punts
Estrella trobem informació sobre com
podem aconseguir més Punts Estrella a l’enllaç “Multiplica els punts” i
sobre com podem canviar els nostres
punts per entrades per a espectacles a
l’enllaç “Entrades”.

Si ja coneixem el nostre saldo de Punts Estrella, hem consultat les
seccions del catàleg i ja tenim clar per quins regals volem bescanviar
els nostres Punts Estrella, hem de fer clic sobre el botó “Demanar
regals” que apareix al costat del producte. Si volem bescanviar els
punts per més d’un regal hem de fer clic sobre el botó “Continuar
comprant”; quan haguem acabat de comprar l’últim regal, hem de fer
clic sobre el botó “Demanar regals”.
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Hem d’escollir si som clients de Línia Oberta o d’una targeta de ”la
Caixa”.
Si escollim l’opció “Entrar a Línia Oberta”, hem d’identificar-nos amb
la nostra identificació i el número secret.
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Si escollim l’opció “Accés amb targeta”, es carrega la pantalla següent i hem d’identificar-nos amb les dades de la nostra targeta:

Club Compra de ”la Caixa”
Per accedir a aquesta secció des del web de
”la Caixa” hem de fer clic sobre l’apartat “Compres” que hi ha al menú situat a la part inferior del web. Així es carrega la pàgina del Club
Compra, en la qual trobem tota la informació
referent als tipus de productes que hi podem adquirir, organitzats Saps que...?
per seccions, en un menú que es carrega a la part esquerra de la
El Club Compra
pantalla. A la part central hi ha les ofertes.
de ”la Caixa” és
Sota el menú “Seccions” trobem tres menús que contenen informa- una gran botiga
ció referent a les condicions de la venda, l’ajuda i l’opció contacta virtual en la qual
podem trobar un
amb nosaltres.
ampli ventall de
Com es fa una comanda?
productes.
Només calen tres passos per completar el procés de compra:
1. Hem de triar el producte que volem comprar.
2. Hem d’escollir la forma de pagament que més s’adeqüi a les
nostres necessitats:
a. Pagament amb targeta. Amb aquesta modalitat el pagament
és immediat i la comanda està garantida.

Hem d’emplenar tots els camps i seguir les instruccions que se’ns
van donant per finalitzar amb èxit la selecció dels nostres regals.
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b. Si triem l’opció de demanar finançament en línia, passem a
un simulador de préstecs en el qual podem triar el nombre
de quotes i conèixer l’import que haurem de pagar cada
mes. Si estem d’acord amb les condicions del préstec, podem enviar la sol·licitud d’estudi de crèdit a ”la Caixa” i, en
un termini de tres dies hàbils, la nostra oficina habitual es
posa en contacte amb nosaltres per formalitzar la constitució del préstec. El préstec el concedeix ”la Caixa” després
d’haver fet un estudi particular de la sol·licitud i no es fa
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efectiu fins que no anem a la nostra oficina i signem el contracte corresponent.

nos-hi, veure’n les ofertes per als socis i tenir informació sobre el
Club ServiCaixa.

c. Si preferim pagar al comptat mitjançant un càrrec únic al
compte, hem d’anar a la nostra oficina habitual de ”la Caixa”
per donar l’ordre de cobrament mitjançant una domiciliació.

A la part esquerra de la pantalla tenim un cercador d’entrades que
ens permet fer consultes per províncies, data i tipus d’espectacle, la
cartellera de cinema, l’agenda d’espectacles del mes vigent i el menú
“El que s’ha venut més”, que ens dóna informació sobre les entrades
més venudes de cadascun dels diferents apartats.

3. Rebrem la comanda a casa.

Compra d’entrades al ServiCaixa
Per accedir a aquesta secció des del web de ”la
Caixa” hem de fer clic sobre l’apartat “Venda
d’entrades”, situat a la part inferior de la pantalla, i
es carrega la pàgina del ServiCaixa.
Aquest servei ens permet comprar entrades durant les 24 hores del
dia per a tot tipus d’esdeveniments i recintes: teatres, cinemes, celebracions esportives, concerts, parcs temàtics i altres alternatives
d’oci disponibles a les principals ciutats d’Espanya.
A la pàgina del ServiCaixa trobem tota la informació referent a la compra d’entrades. A la part superior de la pàgina es carrega el menú de
navegació i per accedir als diferents apartats hem de fer clic sobre la
pestanya de la secció a la qual volem accedir.

El procés de compra d’entrades és molt simple i flexible. Només hem
de seguir els passos següents:
1. Trobar l’esdeveniment (pel·lícula, obra de teatre, òpera, concert,
etc.) i el recinte al qual volem assistir.
2. Introduir el nombre d’entrades que volem comprar i, en determinats recintes, seleccionar la zona.
3. Reservar les entrades.
4. Comprar les entrades.
Hem d’emplenar tots els camps i seguir les instruccions que se’ns
van donant per finalitzar amb èxit la compra de les nostres entrades.

Quan accedim al ServiCaixa es carrega la informació de la pestanya
d’inici. A la part central de la pantalla tenim informació sobre novetats de qualsevol de les seccions. A la part dreta es carrega el menú
del Club ServiCaixa, que ens permet identificar-nos-hi, enregistrar164
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11. Els blocs
Crear un bloc
Com hem comentat al capítol 6, un bloc és un espai web que recull
text o articles d’un o més autors ordenats de manera cronològica des
del més actual fins al més antic. Els lectors poden escriure comentaris adreçats a l’article i l’autor els pot respondre; d’aquesta manera
s’hi estableix un diàleg.

5
3
4

Saps que...?

A Internet hi ha molts serveis de blocs, però tots tenen un funcionament molt similar. Utilitzarem el servei de blocs Blogger a tall Un bloc és com
un diari personal
d’exemple.
a Internet en el
Per crear un bloc al servei de blocs Blogqual l’autor pot
ger hem d’entrar a la pàgina web
escriure sobre allò
www.blogger.com.
que vulgui i que
alhora és obert a
tothom, ja que els
lectors poden fer-hi
comentaris.

1

2

Una vegada hem accedit a la pàgina principal de Blogger podem:
1. Fer una visita guiada, fent clic a l’enllaç de la finestra principal
“Visita guiada”, en la qual se’ns expliquen aspectes referents als
blocs:
• Definició de bloc
• Publicació dels nostres pensaments
166
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• Implicació dels nostres amics
• Personalització (plantilles, colors i tipus de lletra, elements de
la pàgina...)
• Publicació de fotografies
• Versió mòbil d’un bloc

que si ja tenim un compte de correu electrònic de Gmail hi
hem d’accedir des del punt 5 i ens podem estalviar el procés
de creació d’un altre compte de Google.
Si no disposem d’un compte de Google, hem de fer clic sobre l’enllaç
“Crea un bloc ara” i accedim a la finestra següent.

2. Consultar les funcions que ens ofereix Blogger, fent clic a l’enllaç
de la finestra principal “Funcions”:
• Publicació molt senzilla i gratuïta del nostre bloc
• Interfície d’ús senzill
• Lloc web gratuït per allotjar-hi el bloc
• Personalització de la plantilla del bloc
• Publicació de fotografies i vídeos als nostres missatges
• Publicació de comentaris per part dels lectors
• Notificació de missatges nous
• Inici de sessió a Blogger senzill amb l’usuari de Gmail
• Disponibilitat de 41 idiomes
• Enviament de missatges mentre ens desplacem
• Creació d’un bloc col·lectiu, amb més d’un autor
• Integració d’aplicacions creades per altres autors
3. Accedir a diferents blocs creats per altres autors
4. Veure una petita explicació i començar a crear el nostre bloc si
encara no disposem d’un compte de Google. Un compte de
correu electrònic de Gmail és un compte de Google, de manera
168
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En aquesta finestra podem crear un compte de Google, que podem
utilitzar en tots els serveis de Google.
Durant el procés de creació del compte hem d’indicar:
• Una adreça de correu electrònic, que pot ser de qualsevol servei
de correu (Gmail, Hotmail...) però que ha d’existir, és a dir, un
compte de la nostra propietat.
• La mateixa adreça de correu per confirmar-la.
• Una contrasenya que sigui segura, com en el cas del procés de
creació del compte de correu electrònic de Gmail.
• La mateixa contrasenya per confirmar-la.
• Un nom per signar els nostres escrits als blocs.
• Els caràcters que componen la paraula que es mostra a la
imatge.
• Cal marcar la casella d’acceptació de les condicions.
• I, per finalitzar, hem de fer clic al botó “Continua”.
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Accedim al segon pas de creació del bloc “Dóna un nom al bloc”, que
expliquem al punt 5.

és l’adreça sense @gmail.com, la contrasenya. Indiquem si
volem que Google recordi les nostres dades per accedir més
ràpidament les properes vegades i fem clic sobre l’enllaç “Inicia la sessió”.
Accedim a la finestra següent:

5. Accedir a la creació o modificació del nostre bloc amb el nostre
compte de correu electrònic de Gmail, que és un compte de
Google.
Si disposem d’un compte de Google, hem d’identificar-nos
amb el nom d’usuari, que, si és un compte de correu de Gmail,
172

En aquesta finestra apareix l’adreça del compte de correu de Gmail
corresponent a l’usuari amb què ens hem identificat, el nom associat
al compte de correu i un espai en el qual hem d’indicar el nom que
volem que signi els nostres escrits als blocs.
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Una vegada fet això, marquem la casella d’acceptació de les
condicions i fem clic sobre l’enllaç “Continua”. S’obre la finestra
següent, que és la mateixa que apareix quan seguim el procés
del punt 4.

En aquesta finestra hem d’indicar:
• Un títol per al nostre bloc, per a l’exemple hem fet servir el nom
“Programa Informàtica i Comunicació”.
• L’adreça web per accedir al bloc, que té el format http://XXXXX.
blogspot.com, en la qual XXXXX és el nom que nosaltres triem,
sempre que estigui disponible. Per comprovar si el nom que li
volem donar està disponible, podem escriure el nom a l’espai
corresponent i fer clic a l’enllaç “Comprova’n la disponibilitat”. Aquesta adreça és la que els visitants del nostre bloc han
d’introduir als navegadors d’Internet per accedir al bloc. Com
que podem crear més d’un bloc amb el mateix compte de Google, s’aconsella que l’adreça de cada bloc tingui relació amb el
tema de què tracta el bloc.
• Tenim l’opció d’accedir a la configuració avançada del bloc, però
això ho farem més endavant.
• I per finalitzar hem de fer clic sobre l’enllaç “Continua”.
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Disseny del bloc
S’obre la finestra següent:

En aquesta finestra hem d’indicar quina plantilla volem fer servir per
donar un aspecte personalitzat al nostre bloc. Més endavant podrem
canviar la plantilla o crear un disseny propi.
Podem veure totes les plantilles disponibles navegant per la finestra
amb la barra de desplaçament vertical. Si volem veure amb més detall cadascuna de les plantilles, podem anar fent clic sobre l’enllaç
“vista prèvia de la plantilla” de cada plantilla i s’obre una nova finestra
amb la plantilla.
Una vegada hem escollit la plantilla, només cal seleccionar-la marcant
la casella de selecció de la plantilla i fer clic a l’enllaç “Continua”.
S’obre la finestra següent:
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Se’ns indica que el nostre bloc ja s’ha creat i que podem començar
a afegir-hi escrits, crear el nostre perfil personal o personalitzar-ne
l’aspecte.
Per començar a utilitzar el bloc hem de fer clic sobre l’enllaç “Comença a utilitzar el bloc”. S’obre la finestra següent:

En aquesta finestra apareix seleccionada per defecte la pestanya
“Enviament de missatges”. Des d’aquesta pestanya podem crear
nous missatges per al nostre bloc, editar els missatges que ja estan
escrits i moderar els comentaris dels visitants.
Dins de l’apartat de crear missatges “Crea” podem indicar:
• El títol del missatge.

Enviament de missatges

• El contingut del missatge, al qual es pot donar un format com
si estiguéssim treballant amb un editor de text, inserir-hi imatges...
• Etiquetes de comentaris per al missatge: d’aquesta manera facilitem les cerques per etiquetes. Una etiqueta podria ser el tema
a què fa referència el missatge.
• Modificar el codi html del missatge, ja que el nostre missatge passarà a formar part del bloc i un bloc és una pàgina web.
Aquesta opció és aconsellable per a usuaris que tinguin coneixements de codi html.
• Veure una vista prèvia del missatge tal com es veuria publicat en
el bloc.
• Desar el missatge sense publicar-lo per si hem de continuar elaborant-ne el contingut en un altre moment o per si el contingut és
molt llarg i volem anar desant el missatge per si hi ha qualsevol
problema.
• Publicar el missatge al bloc.
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Una vegada hem creat un missatge, podem modificar-lo des de
l’apartat “Edita els missatges”, que ens permet:
• Editar un missatge, que pot estar publicat o desat com a esborrany.
• Veure el missatge dins del bloc.
• Eliminar el missatge del bloc.
• Aplicar etiquetes als missatges.
Dins de l’apartat “Modera els comentaris” podem moderar els comentaris que els visitants insereixen als missatges. La primera vegada que intentem accedir a l’apartat “Modera els comentaris” se’ns
informa que l’opció està deshabilitada i que l’hem d’habilitar des de
l’apartat “Comentaris” de la pestanya “Configuració”.
Si volem crear un missatge des de l’apartat “Crea”, una vegada n’hem
especificat el títol, el contingut i les etiquetes, si fem clic sobre el botó
“Publica un missatge” s’obre la finestra següent, que indica que el
missatge s’ha publicat correctament al bloc.
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Si volem veure el nostre bloc per comprovar que el missatge s’ha publicat correctament i que ens agrada com queda, podem:

1

• Fer un clic sobre l’enllaç “Mostra el bloc” i el bloc es mostra en la
mateixa finestra del navegador. Per tornar a la finestra on érem
del navegador.
hem de fer un clic al botó “Enrere”
• Fer un clic sobre l’enllaç “en una finestra nova” i el bloc es mostra en una finestra nova.

2

3

Des d’aquesta mateixa finestra també podem modificar el missatge
o crear un missatge nou.
Si fem un clic sobre l’enllaç “Mostra el bloc” o “en una finestra nova”
veiem el bloc. A la imatge següent es mostra un exemple de bloc.

4

5
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Les parts més importants d’aquest exemple de bloc són:
1. Títol del bloc.
2. Missatge del bloc: la informació que es mostra d’un missatge
és la data de publicació, el títol del missatge, el contingut del
missatge (text, imatges...), la persona que l’ha publicat, l’hora
de publicació, els comentaris que ha rebut i una icona d’un llapis
que ens permet la modificació del missatge si en som els autors.
Si volem deixar un comentari en el missatge, fem clic sobre el
nombre de comentaris que ha rebut i accedim a la finestra que
ens mostra tots els comentaris rebuts i un espai per inserir-hi
nous comentaris.

Configuració de les opcions del bloc
A la finestra principal del bloc, a més de la pestanya “Enviament de
missatges”, també tenim les pestanyes “Configuració” i “Format”.

3. Seguidors del bloc: ens mostra els usuaris que segueixen el bloc,
ens permet gestionar els seguidors i hi apareix una icona d’unes
eines que ens permeten gestionar aquesta secció, canviar-li el
nom o eliminar-la del bloc.
4. Arxiu del bloc: ens mostra els missatges que s’han publicat en el
bloc, organitzats per anys i per mesos. Tenim l’opció de modificar la manera en què s’organitzen els missatges si fem clic sobre
la icona de les eines.
5. Quant a mi: mostra informació sobre l’autor del bloc i permet
visitar-ne el perfil complet. Tenim l’opció de modificar el nostre
perfil si fem clic sobre la icona de les eines.
Les icones de modificació del llapis i les eines normalment només
apareixen si visualitzem els nostres blocs i ens hem identificat amb
el nom d’usuari i la contrasenya. Si visualitzem els blocs d’altres
usuaris, no hi apareixen.
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A la pestanya “Configuració” tenim els apartats següents:
• Bàsic: ens permet configurar les opcions més bàsiques del bloc.
- Títol
- Descripció
- Afegir el bloc a les llistes de Blogger
- Permetre que els motors de cerca trobin el bloc
- Edició ràpida al bloc
- Enviament de l’escrit per correu electrònic
- Contingut per a adults
- Configuració global de tots els blocs
- Eliminació del bloc
• Editorial: ens permet canviar l’adreça de publicació del bloc.
• Formatació: ens permet modificar opcions de format de data,
hora, idioma...
• Comentaris: ens permet configurar les opcions dels comentaris.
- Mostrar o ocultar comentaris
- Indicar qui pot fer comentaris
- Habilitar o deshabilitar la moderació dels comentaris
- Notificació per correu electrònic quan es publiquen comentaris
• Arxivament: ens permet configurar opcions de freqüència
d’arxivament i habilitar una pàgina web per a cada missatge
del bloc.
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• Canal del lloc web: ens permet configurar la distribució de missatges per a sistemes de lectura de notícies, de manera el nostre
bloc arribi a un major nombre de visitants.
• Correu electrònic: ens permet configurar l’enviament del nostre
bloc a algunes adreces de correu electrònic quan publiquem
algun missatge i una adreça de correu electrònic per publicar
missatges directament en enviar-los a aquesta adreça.
• OpenID: ens permet configurar l’opció que usuaris d’OpenID puguin publicar missatges al nostre bloc, sempre que hi haguem
habilitat l’accés. OpenID és un sistema d’identificació que permet
que un usuari pugui identificar-se en una pàgina web a través
d’una adreça web sense que calgui crear un nou compte d’usuari
per tenir-hi accés.
• Permisos: ens permet configurar els autors que poden escriure
missatges al bloc i els lectors que poden visualitzar el bloc.
A la pestanya “Format” tenim els apartats següents:
• Elements de la pàgina: ens permet editar, canviar de lloc o eliminar els elements de la pàgina com són el títol, els missatges, els
seguidors, l’arxiu del bloc, quant a mi...
• Tipus de lletra i colors: ens permet configurar els tipus de lletra i
els colors dels elements del bloc.
• Modifica l’HTML: ens permet modificar el codi HTML de la plantilla del bloc.
• Tria una plantilla nova: ens permet escollir una nova plantilla pel
bloc.
A la dreta de la pestanya “Format” tenim l’enllaç “Mostra el bloc”, que
ens permet visualitzar el nostre bloc.
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A la part superior de la finestra tenim els enllaços “Panell”, “El meu
compte”, “Ajuda” i “Surt”.
Des de l’enllaç “Panell” podem editar el nostre perfil, crear nous blocs,
crear nous missatges dels blocs que tenim creats, definir l’idioma,
afegir blocs a la nostra llista de lectures...
Des de l’enllaç “El meu compte” podem veure les nostres dades personals, els productes de Google dels quals som usuaris (Gmail, Talk,
Blogger...) i els productes dels quals no som usuaris i que podem
provar.
Des de l’enllaç “Ajuda” podem consultar els temes d’ajuda de Blogger.

• Enviem un missatge al nostre bloc i provem d’editar-lo.
• Identifiquem les parts del nostre bloc (títol, missatge, seguidors,
arxiu, quant a mi...).
• Fem una ullada a totes les opcions de configuració i modifiquem
les que ens interessin per personalitzar el bloc al nostre gust.
• Enviem un correu electrònic des del servei de correu Gmail als
nostres companys per facilitar-los l’adreça web del nostre bloc,
de manera que puguin deixar comentaris als nostres missatges.
Així fem que el bloc comenci a tenir una certa dinamització.

Des de l’enllaç “Surt” deixem d’estar identificats a Blogger i s’acaba
la sessió.

Exercicis
Ara practiquem els continguts que hem treballat durant aquest capítol.
• Obrim el Windows Internet Explorer.
• Accedim a la pàgina web de Blogger amb l’adreça www.blogger.
com.
• Accedim a Blogger amb el nostre compte de correu electrònic de
Gmail, que és un compte de Google.
• Indiquem el nom amb què volem signar els nostres missatges.
• Indiquem un títol per al bloc i una adreça web per accedir al
bloc.
• Seleccionem una plantilla per al nostre bloc.
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12. Les xarxes socials

Per accedir a Facebook hem d’entrar a la pàgina web www.facebook.
com.

Registrar-nos a les xarxes socials
Com hem comentat al capítol 6, una xarxa social és una forma
d’interacció social, definida com un intercanvi dinàmic entre persones, grups i institucions. És un sistema obert i en construcció permanent que involucra conjunts que s’identifiquen amb altres persones
que tenen les mateixes necessitats i que s’organitzen per potenciar
els seus recursos.

Saps que...?

A Internet hi ha moltes xarxes socials, però totes tenen un funHi ha més d’un
cionament molt similar. Comentarem les xarxes socials que tecentenar de llocs
nen més acceptació.
web dedicats a
Facebook és la xarxa social favorita en l’actualitat. El juliol de crear i gestionar
2008 tenia 90 milions d’usuaris, el novembre de 2008 ja en tenia xarxes socials, en
120 milions i a finals de 2008 en tenia 221 milions. les quals es pot
Els internautes es registren a les xarxes socials per convidar els amics
sentir que pertanyen a un grup i per mantenir el i conèixer els amics
contacte amb els amics, raó per la qual el nombre dels amics, es pot
compartir aficions
d’usuaris creix exponencialment.
o interessos
comuns...

A la pàgina principal de Facebook, podem inscriure’ns-hi indicant el
nostre nom i cognoms, la nostra adreça de correu electrònic, la contrasenya, si som home o dona i la data de naixement.
Una vegada hem indicat aquestes dades, podem fer clic sobre el
botó “Inscriu-te”. Apareix el control de seguretat de registre, en el
qual hem d’escriure els caràcters que formen les paraules que es
mostren a la imatge. Una vegada fet això, hem de fer clic sobre el
botó “Inscriu-te”.
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Apareix una finestra en què se’ns indica que hem d’accedir al nostre compte de correu a través de la pàgina web del nostre servei de
correu. Hem de llegir el correu electrònic que se’ns ha enviat i fer clic
sobre l’enllaç de confirmació del correu electrònic per completar el
registre.

Quan ja hem finalitzat la configuració, accedim a la pàgina principal
del nostre Facebook.

Una cop fet això, es crea el nostre usuari de Facebook, que està representat per la nostra adreça de correu electrònic i la contrasenya
que hem indicat en el procés d’inscripció. D’aquesta manera podem
accedir directament al nostre Facebook.
Quan tornem a accedir a la pàgina web de Facebook, si ja ens hi hem
inscrit, hi podem accedir des de la part superior de la finestra, identificant-nos amb el nostre correu electrònic, la contrasenya indicada
en el procés d’inscripció i amb un clic al botó “Inicia sessió”.

Funcionament de les xarxes socials
El primer cop que accedim al nostre Facebook podem configurar-lo
seguint tres passos que no són obligatoris, de manera que podem
configurar Facebook més endavant:
• El primer pas és per trobar amics que ja siguin a Facebook. Podem fer-ho mitjançant la nostra llibreta d’adreces electròniques
o els nostres contactes de missatgeria instantània.
• El segon pas també serveix per trobar amics que ja són a Facebook, però aquesta vegada mitjançant el nostre historial educatiu i professional.
• Amb el tercer pas ens podem unir a la xarxa de la nostra ciutat.
Si ens unim a la xarxa, podrem veure el perfil dels altres membres de la xarxa i els altres membres també poden veure el
nostre perfil.
192

A la pàgina principal del nostre Facebook podem trobar gent que
coneixem, mostrar i editar el nostre perfil, convidar els nostres amics
que es facin usuaris de Facebook, trobar els nostres amics, fer servir
aplicacions per afegir fotografies, vídeos, crear grups, crear esdeveniments...
A la part superior de la pàgina principal de Facebook podem accedir:
• Al nostre perfil si fem clic sobre l’enllaç “Perfil”.
• A la llista de tots els amics que hem trobat a Facebook si fem clic
sobre l’enllaç “Amics”.
• A la safata d’entrada (semblant al correu electrònic, però dins de
la pàgina de Facebook i entre amics de Facebook), si fem clic
sobre l’enllaç “Safata d’entrada”.
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• A la configuració del compte de Facebook i de la privacitat dins
de Facebook si fem clic sobre l’enllaç “Configuració”.
• Si fem clic sobre l’enllaç “Desconnecta’t” es tanca la sessió que
teníem oberta a Facebook i ens hem d’identificar una altra vegada si volem tornar a accedir-hi.

Les xarxes socials .12

• Windows Live Spaces: per accedir a la xarxa social Windows Live
Spaces hem d’entrar a la pàgina web http://spaces.live.com.
Per poder registrar-nos a Windows Live Spaces necessitem tenir un compte de Windows Live ID, per exemple un compte de
correu electrònic de Hotmail.

Quan tinguem amics a Facebook, podrem començar a interactuar
amb ells i els seus amics, ja que les publicacions d’elements que
nosaltres fem en el Facebook dels nostres amics les poden veure
els amics d’aquests. I al revés, les publicacions que els amics dels
nostres amics facin en el Facebook dels nostres amics les podem
veure nosaltres. Aquests elements poden ser missatges en el mur de
missatges del nostre amic, fotografies, vídeos...
Altres exemples de xarxes socials que també tenen molta acceptació
són:
• Tuenti: per accedir a la xarxa social Tuenti hem d’entrar a la
pàgina web www.tuenti.com. Per poder registrar-nos a Tuenti
necessitem que algun amic nostre que sigui usuari de Tuenti ens
enviï una invitació.
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• Myspace: per accedir a la xarxa social Myspace hem d’entrar a
la pàgina web www.myspace.com. Per poder registrar-nos a
Myspace hem de seguir un procés de registre molt semblant al
de Facebook.

196

Les xarxes socials .12

• Linked-In: per accedir a la xarxa social Linked-In hem d’entrar
a la pàgina web www.linkedin.com. Per poder registrar-nos a
Linked-In hem de seguir un procés de registre molt semblant al
de Facebook. La xarxa social Linked-In està més orientada a
l’àmbit professional.
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• Fotolog: per accedir a la xarxa social Fotolog hem d’entrar a la
pàgina web www.fotolog.com. Per poder registrar-nos a Fotolog hem de seguir un procés de registre molt semblant al de
Facebook.

198

Les xarxes socials .12

• Orkut (Google): per accedir a la xarxa social Orkut hem d’entrar a
la pàgina web www.orkut.com. Per poder registrar-nos a Orkut
hem de disposar d’un compte de Google, per exemple Gmail o
Blogger.
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Recomanacions per a l’ús de les xarxes socials

Exercicis

L’ús de les xarxes socials suposa un risc per a la privacitat de les
persones.

Ara practiquem els continguts que hem treballat durant aquest capítol.

Algunes recomanacions per protegir la nostra privacitat són aquestes:
• Crear una adreça de correu electrònic exclusiva i diferent de
l’habitual per a les xarxes socials.
• Utilitzar un pseudònim en comptes del nostre nom real.
• Si ens hi hem registrat sense haver seguit les recomanacions
anteriors, el millor és donar-s’hi de baixa i tornar-s’hi a registrar
seguint les recomanacions.
• Immediatament després d’haver-nos-hi registrat, és important
accedir a l’apartat de gestió de la privacitat i canviar les opcions
per defecte per les que ens assegurin una privacitat adequada.
• No donar l’adreça, el telèfon ni cap altra dada personal.
• No posar fotografies d’altres persones sense el seu consentiment, sobretot de menors d’edat.
• Evitar penjar fotografies compromeses, encara que siguin de
nosaltres mateixos.

• Obrim el Windows Internet Explorer.
• Accedim a la pàgina web de Google amb l’adreça www.google.
cat.
• Fem una cerca de llocs web dedicats a les xarxes socials per
tenir un coneixement de les que existeixen, com funcionen,
l’acceptació que tenen...
• Accedim a la pàgina web de Facebook a través de l’adreça
www.facebook.com.
• Ens registrem a Facebook seguint les recomanacions donades a
l’apartat anterior.
• Si els nostres companys també s’han registrat a Facebook podem
provar de cercar-los, ja sigui per l’historial educatiu o el professional o perquè són de la nostra ciutat. També es pot fer una cerca
pel nom de la persona, però en tractar-se d’una xarxa social amb
un nombre d’usuaris superior als 100 milions, potser ens apareixerien moltes persones amb el nom i els cognoms iguals.

• Ser conscients i prudents respecte a qui donem les nostres
dades.
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Annex. “El nostre primer document web”
El llenguatge HTML
Es tracta del llenguatge que s’utilitza per crear pàgines web; és molt
senzill i permet combinar imatges, textos i enllaços.
Per començar a practicar el llenguatge HTML i construir una pàgina
web, n’hi ha prou amb un editor de text com ara el “Bloc de notas”
del Windows per escriure el codi font del document i un programa de
navegació per veure’n el resultat.
Quan visualitzem una pàgina web amb un programa de navegació en
veiem el resultat final, però no el codi font amb què s’ha escrit i que
ha permès crear aquella pàgina. Si volem visualitzar-lo des del nostre
navegador hem d’accedir a l’opció “Ver” del menú principal i seleccionar “Código fuente”.

Saps que...?

Les sigles HTML
provenen de
l’anglès hyper
text markup
language i volen
Ara podem fer la prova des de la pàgina web de l’Obra Social de la
dir “llenguatge
Fundació ”la Caixa”. Hi veiem el següent:
d’etiquetatge
d’hipertext”.

S’ha obert un document del “Bloc de notas” del Windows que ens
mostra tot el codi font que s’ha escrit perquè puguem visualitzar
la pàgina web de l’Obra Social de la Fundació ”la Caixa” al nostre
navegador.
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L’HTML permet, mitjançant una sèrie de marques, que anomenem
etiquetes, crear documents per mostrar informació al web. Les etiquetes o marques consisteixen en breus instruccions d’inici i de fi
mitjançant les quals es determina la manera en què han d’aparèixer
al nostre navegador el text, les imatges i els enllaços.
A la darrera part de l’annex escrivim un codi molt senzill d’HTML perquè puguem visualitzar al nostre navegador un document web creat
per nosaltres.

Cerca de continguts
Abans de crear el document web hem de disposar dels continguts
que volem que apareguin al nostre document.
Primer de tot hem d’escollir un títol segons el tema que haguem triat
per fer l’activitat; després, escriure un text en relació amb el títol escollit, obtenir una imatge (escanejada, descarregada de la càmera
digital, descarregada d’Internet, etc.), pensar continguts relacionats
amb el tema escollit per elaborar una taula i alguns enllaços per anar
a diferents parts del nostre document i a altres pàgines web.

Explicació de l’activitat
L’activitat final consisteix en la creació d’un senzill document web
(pàgina web) que podem visualitzar amb l’ajuda d’un programa de navegació d’Internet (Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.),
sense que hàgim d’estar connectats a Internet. Aquest document
consta d’un títol, un text, una imatge, una taula i uns enllaços per anar
a diferents parts del nostre document i a altres pàgines web.
Una vegada tinguem aquest document, ja sabrem crear documents
web amb títols, textos, imatges, taules i enllaços, i podrem investigar
pel nostre compte com es poden fer documents més complets a partir del resultat de l’activitat.
Per fer l’activitat us suggerim tres temes, dels quals n’heu de triar un:
• El viatge de la vostra vida

Codi HTML bàsic
El nostre document web ha d’estar format pels continguts que hem
recollit i pel codi HTML, que permet que el navegador d’Internet en
pugui visualitzar els continguts.
Per a la nostra activitat hem de fer servir el “Bloc de notas” del Windows per crear el document web, però es pot fer servir qualsevol
editor de text o programa de creació i disseny de pàgines web.
Primer de tot expliquem l’estructura bàsica d’una pàgina web i les
instruccions que la formen. D’aquesta manera ja podem començar
a crear l’estructura bàsica del nostre document i introduir els continguts on correspongui.

• La vostra recepta de cuina preferida
• La vostra pel·lícula favorita
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L’estructura bàsica d’una pàgina web és aquesta:
<HTML>
<HEAD>
		

<TITLE>

		

Títol de la pàgina web

		

</TITLE>

</HEAD>
<BODY>
Informació que volem transmetre a l’usuari

TITLE: defineix el títol de la pàgina. És el títol que apareix a la part
superior de la finestra del navegador d’Internet.
BODY: delimita el cos del document HTML i és on hi ha la informació
que volem transmetre a l’usuari.
Amb aquestes instruccions ja tindríem un document web amb un títol
a la barra de títol del navegador d’Internet i un text sense format que
es mostraria a la pàgina web.
Altres instruccions que ens poden ser útils:
BGCOLOR: ens permet donar color de fons a la pàgina web. La manera com s’ha de fer servir aquesta instrucció és substituint <BODY> per
<BODY BGCOLOR=”#xxyyzz”>, on xxyyzz pot adoptar els valors:

</BODY>
</HTML>
Com podem veure a l’estructura bàsica, totes les instruccions
s’activen entre angles, sense deixar espais entre els angles i la instrucció. Un cop activades les instruccions, s’han de desactivar, per a
la qual cosa cal repetir la instrucció i anteposar-hi la barra inclinada.
Exemple:

<HTML> Activa la instrucció HTML

		

</HTML> Desactiva la instrucció HTML

Les instruccions que es fan servir a l’estructura bàsica són les següents:
HTML: indica el començament i el final del document web. Inclou la
capçalera i el cos de la pàgina web.
HEAD: defineix la zona de capçalera de la pàgina web. Inclou les
instruccions que donen informació sobre la nostra pàgina web, com
ara TITLE.
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La instrucció s’ha de tancar amb </BODY>, igual com es feia amb la
instrucció BODY.
BR: ens permet incloure una línia en blanc a la pàgina web. Només
s’hi ha de posar <BR>; aquesta instrucció no s’ha de tancar amb
</BR>.
HR: ens permet incloure una barra horitzontal de separació a la pàgina web. Només s’hi ha de posar <HR>; aquesta instrucció no s’ha
de tancar amb </HR>.
CENTER: ens permet centrar el text. S’ha de fer servir posant-hi
<CENTER> text que volem centrar </CENTER>.
H1, H2, H3, H4, H5, H6: ens permet canviar la mida de la lletra. H1 és
la més gran i H6, la més petita. S’ha de fer servir posant-hi <Hx> text
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</Hx>, substituint Hx per H1, H2, H3, H4, H5 o H6 segons la mida
que vulguem.

B: ens permet posar el text en negreta. S’ha de fer servir posant-hi
<B> text que volem posar en negreta </B>.
i: ens permet posar el text en cursiva. S’ha de fer servir posant-hi <i>
text que volem posar en cursiva </i>.
FONT COLOR: ens permet canviar el color de la lletra. S’ha de fer
servir posant-hi <FONT COLOR=”#xxyyzz”> el text que volem
canviar de color </FONT>. XXYYZZ pot adoptar els valors:

IMG: ens permet incloure una imatge (pot ser en format JPG o GIF)
a la pàgina web. Hem de posar <IMG SRC=”nom de l’arxiu de la
imatge”> allà on vulguem que aparegui la imatge. Si volem centrar
la imatge només s’ha d’incloure tot el codi de la instrucció IMG entre
el codi de la instrucció CENTER. L’arxiu que conté la imatge ha
d’estar desat al mateix directori on tenim l’arxiu amb el codi font
de la pàgina web.
Codi

Visualització

<html>
<head>
<title>
</title>
</head>
<body>
<img src=“img.gif”>
</body>
</html>

TABLE: ens permet organitzar la informació en taules. Podem definir-ne el gruix dels contorns, el nombre de files, de cel·les per fila,
l’alineació de la informació dins les cel·les, etc.
Per fer-la servir correctament s’han de tenir en compte les instruccions següents:
<TABLE>: indica el començament de la taula.
208

209

“El nostre primer document web” .Annex

Guia del taller d’Internet

El gruix dels contorns es pot especificar si en comptes de fer servir
<TABLE> fem servir <TABLE BORDER=0>. En aquest cas hi hem
posat 0 i no es veuran els contorns, però si s’incrementa la xifra, els
contorns augmenten de gruix.

Codi

Visualització

<html>
<head>
<title>

</TABLE>: indica el final de la taula.

</title>

<TR>: indica el començament d’una fila (no s’ha d’indicar el final de
la fila).
<TD>: indica el començament d’una de les cel·les que formen la fila
(no s’ha d’indicar el final de la cel·la).
Exemple de codi i visualització de la composició bàsica d’una taula:

</head>
<body>
TAULA SENSE
CONTORNS

<table border=0>
<tr><td>1<td>2<td>3
<tr><td>4<td>5<td>6
<tr><td>7<td>8<td>9

Codi
<html>
<head>
<title>

Visualització

<tr><td>10<td>11<td>12
</table>
</body>
</html>

</title>
</head>
TAULA AMB
CONTORNS

<body>
<table border=1>
<tr><td>1<td>2<td>3
<tr><td>4<td>5<td>6
<tr><td>7<td>8<td>9

Es pot donar el cas que en una fila vulguem posar un títol i que
aquesta fila només estigui formada per una cel·la. Per aconseguirho, el que hem de fer és agrupar totes les cel·les de la fila en una
única cel·la.
Per agrupar les cel·les d’una fila s’han de substituir totes les aparicions de la instrucció <TD> per la instrucció <TD COLSPAN=”N”>,
on N és el nombre de cel·les que volem agrupar.

<tr><td>10<td>11<td>12
</table>
</body>
</html>
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Exemple de codi i visualització de la composició amb agrupació de
cel·les:
Codi

Codi
<html>
<head>

Visualització

<title>

<html>

</title>

<head>

</head>

<title>
</title>
</head>
TAULA AMB
CONTORNS

<body>
<table border=1>
<tr><td colspan=“3”>Nºs
<tr><td>4<td>5<td>6
<tr><td>7<td>8<td>9
<tr><td>10<td>11<td>12

Visualització

<body>
TAULA SENSE
CONTORNS

<table border=0>
<tr><td colspan=“3”>Nºs
<tr><td>4<td>5<td>6
<tr><td>7<td>8<td>9
<tr><td>10<td>11<td>12
</table>
</body>
</html>

</table>
</body>
</html>
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Cal tenir en compte que totes les cel·les de la mateixa columna tenen
l’amplada de la cel·la més ampla de la columna.
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Podem veure la prova en aquest exemple, on s’ha modificat el valor de la cel·la que contenia el valor 12 per 1200, de manera que
automàticament ha augmentat l’amplada de totes les cel·les de la
mateixa columna.
Codi

Visualització

<html>
<head>
<title>
</title>
</head>
<body>
<table border=1>
<tr><td colspan=“3”>Nºs
<tr><td>4<td>5<td>6
<tr><td>7<td>8<td>9
<tr><td>10<td>11<td>1200
</table>

Podem veure la prova en aquest exemple, on hem alineat al centre el
valor de la primera fila (la de les cel·les agrupades).
Codi

Visualització

<html>
<head>
<title>
</title>
</head>
<body>
<table border=1>
<tr><td align=“center” colspan=“3”>Nºs
<tr><td>4<td>5<td>6
<tr><td>7<td>8<td>9
<tr><td>10<td>11<td>1200
</table>
</body>
</html>

</body>
</html>

L’alineació del text de les cel·les es pot especificar si en comptes de
fer servir <TD> fem servir <TD Align=”left”>, <TD Align=”center”> o
<TD Align=”right”>, segons que vulguem alinear el text a l’esquerra
(left), centre (center) o dreta (right).
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També es pot centrar la taula sencera a la pantalla amb les instruccions <CENTER> abans de <TABLE> i </CENTER> després de
</TABLE>.
Les cel·les de la taula poden contenir tot tipus d’informació: enllaços,
gràfics, altres taules, textos, etc. Es poden aplicar les diferents instruccions de format de text (color, mida, negreta, cursiva, etc.) a la
informació que ha d’anar dins de les cel·les.
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I finalment tenim els enllaços, que són les funcions principals de les
pàgines web. Un enllaç és una connexió a un recurs extern o a parts
de la mateixa pàgina (índex).
Per accedir a recursos externs s’ha de fer servir l’expressió següent
<A HREF=”.........”> text que s’ha de clicar amb el ratolí per accedir al recurs </A>. A la zona de punts s’ha de posar l’adreça del
recurs (per exemple, http://obrasocial.lacaixa.es).

Codi

Visualització

<html>
<head>
<title>
</title>
</head>
<body>

Codi

Visualització

<html>
<title>
</title>

la Caixa

<body>
<A HREF=“http://obrasocial.lacaixa.es”>la Caixa</A>
</body>
</html>

A l’exemple anterior sabem que el text és un enllaç perquè quan hi
passem per sobre el punter del ratolí es transforma en una mà amb el
dit índex estès.
Els enllaços també poden fer-se a través d’imatges. Una imatge serveix
de referència per enllaçar amb el recurs i substitueix el text que es feia
servir abans. En aquest cas s’hauria de substituir “Text que s’ha de
clicar amb el ratolí per accedir al recurs” per <IMG SRC=”.........”>.
A la zona de punts s’ha d’especificar el nom de la imatge.
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</body>
</html>

<head>

</head>

<A HREF=“http://obrasocial.lacaixa.es”><img src=“img.gif”></A>

A l’exemple anterior sabem que la imatge és un enllaç perquè quan hi
passem per sobre el punter del ratolí es transforma en una mà amb el
dit índex estès i la imatge està contornejada.
Per accedir a parts de la pàgina web visualitzada s’ha de fer servir
l’expressió <A HREF=”#referencia”> text que s’ha de clicar amb el
ratolí per accedir al recurs </A>. A l’expressió anterior, “referencia”
indica la marca amb la qual s’ha d’enllaçar i “Text que s’ha de clicar
amb el ratolí per accedir al recurs” indica el text sobre el qual s’ha de
clicar per establir l’enllaç.
Perquè l’ordre s’executi correctament cal que en alguna part del document hi hagi l’expressió <A NAME=”referencia”> text opcional
</A>, que és la destinació de l’enllaç.
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Cada vegada que es cliqui amb el ratolí el text de la referència (HREF)
s’enllaça amb la secció corresponent (NAME).
Codi

Visualització

<html>
<head>
<title>
</title>

A l’exemple anterior sabem que el text és un enllaç perquè quan hi
passem per sobre el punter del ratolí es transforma en una mà amb el
dit índex estès.
Quan fem clic a l’enllaç anem directament a la secció corresponent; si
fem clic a “Títol” anem directament a la secció “Títol”, i així amb totes
les seccions. Aquest tipus d’enllaços dins de la mateixa pàgina web
són realment útils quan la pàgina conté molt de text i volem moure’ns
ràpidament per les seccions.
Totes aquestes instruccions que només hem vist a la teoria les practiquem ara creant el nostre primer document web.

</head>
<body>
<A HREF=“#1”>Títol</A>
<br>
<A HREF=“#2”>Desenvolupament</A>
<br>

Títol
Desenvolupament

<A HREF=“#3”>Desenllaç</A>

Desenllaç

<br>

Títol

<A NAME=“1”></A>

Desenvolupament

Títol
<br>

Desenllaç

<A NAME=“2”></A>
Desenvolupament
<br>
<A NAME=“3”></A>
Desenllaç
</body>
</html>
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Desenvolupament de l’activitat
Ara que ja hem vist quina és l’estructura bàsica d’una pàgina web i les
instruccions que ens poden ser més útils, ja podem començar a crear
el nostre primer document web.
El primer pas és obrir el “Bloc de notas” del Windows. El trobem
fent clic a “Inicio”, “Todos los programas”, “Accesorios” i “Bloc de
notas”.
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Un cop s’hagi obert el programa hem de fer clic a “Archivo” i “Guardar”; d’aquesta manera, donem un nom a l’arxiu que conté el codi
font. Hem d’escollir la carpeta on volem desar el document o crear-ne
una de nova per desar-hi la nostra pàgina web. Hem d’escriure el nom
de l’arxiu a l’apartat “Nombre”.

“El nostre primer document web” .Annex

El motiu principal pel qual desem l’arxiu abans de començar a escriure és que d’aquesta manera ja té un nom i està en una carpeta determinada. A partir d’ara, quan el vulguem desar ho podrem fer sense
que ens hàgim de preocupar d’haver de donar-li un nom i de crear la
carpeta, i només haurem de seleccionar el menú “Archivo” i l’opció
“Guardar” o bé prémer la combinació de tecles “Control + G”.
En el nostre cas, com que no penjarem la pàgina web a Internet, podem posar-li el nom que vulguem, però sempre ha de tenir l’extensió
“.htm”. Normalment el nom de l’arxiu principal d’una pàgina web es
diu “index.htm”. Una vegada fet això, hem de fer clic a “Guardar” i ja
podrem començar a escriure al nostre document web.
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Si obrim “Mi PC” i anem a la carpeta on hem desat l’arxiu, podem
comprovar que s’ha desat correctament i que la icona de l’arxiu, si
no tenim instal·lat cap altre navegador ni hem canviat cap configuració de l’ordinador, és la del navegador Windows Internet Explorer. Si
obrim l’arxiu amb un doble clic, el navegador visualitza una pàgina en
blanc, ja que el nostre arxiu encara està buit.

Si en qualsevol moment se’ns tanca el “Bloc de notas”, el podem
tornar a obrir amb un clic a “Inicio”, “Todos los programas”, “Accesorios” i “Bloc de notas”. Una vegada obert, només hem d’anar a “Archivo” i clicar “Abrir”, de manera que s’obre la carpeta on tenim desat
l’arxiu. A l’apartat “Tipo” hem de seleccionar “Todos los archivos” i
apareix el nostre arxiu. L’hem de seleccionar amb un clic. Una vegada
seleccionat, s’obre amb un clic a “Abrir”.
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Ara ja podem començar a escriure el codi del nostre document web.
El primer que hem de fer és crear l’estructura bàsica d’una pàgina
web; més endavant ja l’anirem modificant amb els continguts i amb
noves instruccions.
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Una vegada creada l’estructura bàsica, el nostre document ha de
tenir el codi que apareix a continuació:

No cal escriure les instruccions amb majúscula. Tampoc no és necessari que el codi estigui tabulat, com es veu a l’exemple, però això ens
ajuda a localitzar les instruccions més fàcilment.

El codi queda de la manera següent:

Podem desar l’arxiu i obrir-lo per visualitzar-lo al navegador. Recordem que per visualitzar l’arxiu al navegador hem d’anar a “Mi PC”,
localitzar l’arxiu i obrir-lo amb un doble clic. A la barra de títol apareix
“La història de la primera pàgina web”.

En aquest exemple hem triat per a l’activitat el tema de la pel·lícula
favorita.
Una vegada creada l’estructura bàsica, ja podem començar a introduir-hi els continguts sense format. Després ja aplicarem algunes instruccions per donar una mica de format al text.
Primer de tot hem d’introduir el títol que volem que aparegui a la barra
de títol de la finestra del navegador d’Internet. Això ho hem de fer a
l’espai que hi ha entre <title> i </title>.
Posem com a títol: “La història de la primera pàgina web” (que és
el nom de la nostra pel·lícula).
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Una vegada introduït el títol, cal que introduïm el text del nostre document. Això ho hem de fer a l’espai que hi ha entre <body> i </body>.
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Podem desar l’arxiu i obrir-lo per visualitzar-lo al navegador.

Hi escrivim aquest text:
LA HISTÒRIA DE LA PRIMERA PÀGINA WEB
La pel·lícula tracta d’un grup d’estudiants que fan un curs
d’informàtica i que, en una de les sessions, han de crear la seva
primera pàgina web. És una pel·lícula plena de situacions divertides que no defraudarà l’espectador.
Durada de la pel·lícula: 120 minuts.
El codi queda de la manera següent:
Ara que ja hem introduït el títol i el text del nostre document web, podem començar a donar una mica de format al document.
Hem d’anar aplicant les instruccions en el mateix ordre en què apareixen a la llista “Altres instruccions que ens poden ser útils”.
La primera instrucció que hi apliquem és la de donar color de fons
a la pàgina web. El que hem de fer és substituir <body> per <body
bgcolor=”#xxyyzz”> i posar el codi del color a l’espai on posa xxyyzz.
En aquest exemple apliquem el color groc, és a dir, fem servir el codi
FFFF00.
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El codi queda de la manera següent:

La instrucció següent que hi apliquem és la d’incloure-hi una línia en
blanc. Hi incloem una línia en blanc per separar el títol amb majúscula de la resta del text. Per fer-ho cal que posem la instrucció <br> al
codi, entre el títol amb majúscula i la resta del text.
El codi queda de la manera següent:

Podem desar l’arxiu i obrir-lo per visualitzar-lo al navegador.
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Podem desar l’arxiu i obrir-lo per visualitzar-lo al navegador.

La instrucció següent que hi apliquem és la d’incloure-hi una barra
horitzontal de separació. Hi incloem una barra horitzontal per separar
el títol amb majúscula de la resta del text. Per fer-ho hem de posar la
instrucció <hr> al codi, entre el títol amb majúscula i la resta del text.
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El codi queda de la manera següent:

Podem desar l’arxiu i obrir-lo per visualitzar-lo al navegador.
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La instrucció següent que hi apliquem és la de centrar-ne el text. Per
centrar el títol que està amb majúscula, cal que introduïm al codi la
instrucció <center> just on comença el títol amb majúscula i la instrucció </center> just on acaba.
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Podem desar l’arxiu i obrir-lo per visualitzar-lo al navegador.

El codi queda de la manera següent:

La instrucció següent que hi apliquem és la de canviar la mida de la
lletra. Per canviar la mida de la lletra del títol hem d’introduir al codi
la instrucció <h3> just on comença el títol amb majúscula i la instrucció </h3> just on acaba. Fem servir h3 perquè és una mida de
lletra raonable.
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El codi queda de la manera següent:

“El nostre primer document web” .Annex

Podem desar l’arxiu i obrir-lo per visualitzar-lo al navegador.

La instrucció següent que hi apliquem és la de posar el text en negreta. Per posar en negreta un petit fragment del text hem d’introduir
al codi la instrucció <b> just on comença el fragment i la instrucció
</b> just on acaba.
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El codi queda de la manera següent:

La instrucció següent que hi apliquem és la de posar el text en cursiva. Per posar en cursiva un petit fragment del text hem d’introduir
al codi la instrucció <i> just on comença el fragment i la instrucció
</i> just on acaba.
El codi queda de la manera següent:

Podem desar l’arxiu i obrir-lo per visualitzar-lo al navegador.
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Podem desar l’arxiu i obrir-lo per visualitzar-lo al navegador.

El codi queda de la manera següent:

La instrucció següent que hi apliquem és la de canviar el color de
la lletra. Per canviar el color de la lletra del títol hem d’introduir al
codi la instrucció <font color=”#xxyyzz”> just on comença el títol (cal
que posem el codi del color a l’espai on posa xxyyzz) i la instrucció
</font> just on acaba el títol. En aquest exemple hi apliquem el color
vermell, que té el codi FF0000.
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Podem desar l’arxiu i obrir-lo per visualitzar-lo al navegador.

El codi queda de la manera següent:

La instrucció següent que hi apliquem és la d’incloure una imatge (pot
ser en format JPG o GIF) al document web. Per fer-ho hem d’introduir
al codi la instrucció <img src=“nom de l’arxiu de la imatge”> i hem de
substituir “nom de l’arxiu de la imatge” pel nom complet de la imatge
que vam obtenir durant la cerca dels continguts (per exemple, “image_cat.gif”). Recordem que la imatge ha d’estar desada a la mateixa
carpeta que el document principal de la pàgina web (en aquest exemple, “index.htm”).
Al davant del codi de la imatge hem de posar un parell de línies en
blanc per separar una mica el text de la imatge. Hem d’introduir el
codi de la imatge entre els codis <center> </center> perquè la imatge
quedi centrada.
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Podem desar l’arxiu i obrir-lo per visualitzar-lo al navegador.

Ara apliquem la instrucció d’organitzar la informació en una taula. Per
fer-ho cal que introduïm al codi les instruccions de creació de taules
(files i cel·les). La informació que incloem a la taula és el títol de la
pel·lícula, l’explicació, la durada i la imatge de la pel·lícula.
Al davant del codi de la taula hem de posar un parell de línies en blanc
per separar-la una mica del contingut que hem introduït fins ara.
La informació que incloem a la taula és aquesta:
Títol: LA HISTÒRIA DE LA PRIMERA PÀGINA WEB
Explicació: La pel·lícula tracta d’un grup d’estudiants que fan un
curs d’informàtica i que, en una de les sessions, han de crear la seva
primera pàgina web. És una pel·lícula plena de situacions divertides
que no defraudarà l’espectador.
Durada de la pel·lícula: 120 minuts.
Imatge de la pel·lícula:

A continuació posem en pràctica l’organització de la informació en
taules. Ho fem amb els mateixos continguts que hem fet servir abans.
D’aquesta manera podem escollir més endavant com ens agrada
presentar la informació a les nostres pàgines web: en format normal
o amb taules.
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Ara que ja sabem quina és la informació que volem introduir a la taula,
expliquem el codi necessari per aconseguir el nostre propòsit.
El codi és el següent (hem introduït comentaris al costat del codi separats per //):
<br><br>		

// parell de línies en blanc abans del codi

<center>		

// centrar la taula

<table border=1> // inici de taula, amb contorns de mida 1
<tr>			

// creació de fila (fila del títol)

<td colspan=”2” align=”center”><b>LA HISTÒRIA DE LA PRIMERA
PÀGINA WEB</b>
// creació de cel·la de la fila; en aquest
cas la fila només està formada per una cel·la, però aquesta cel·la és
una agrupació de dues cel·les, ja que la resta de files de la taula (explicació, durada i imatge) estan formades per dues cel·les. El contingut
d’aquesta cel·la de la primera fila també està centrat, ja que és el títol
de la pel·lícula, i va en negreta.
<tr>			

<td> 120 minuts

// creació de cel·la de la fila i contingut

<tr>			

// creació de fila (fila de la imatge)

<td><b>Imatge de la pel·lícula</b>     // creació de cel·la de la fila i
contingut en negreta
<td><img src=”image_cat.gif”>
// creació de cel·la de la fila i
contingut, que en aquest cas és una imatge (la mateixa que ja hem
posat abans a la pàgina web) que està desada a la mateixa carpeta
que el document principal de la pàgina web
</table>		

// final de taula

</center>		

// instrucció que completa la taula centrada

Una vegada explicat el codi, ja el podem copiar (sense els comentaris)
al document principal de la pàgina web i col·locar-lo després del codi
de la imatge que havíem afegit abans de començar a fer la taula.

// creació de fila (fila de l’explicació)

<td><b>Explicació</b>     // creació de cel·la de la fila i contingut en
negreta
<td> La pel·lícula tracta d’un grup d’estudiants que fan un curs
d’informàtica i que, en una de les sessions, han de crear la seva primera pàgina web. És una pel·lícula plena de situacions divertides
que no defraudarà l’espectador.
// creació de cel·la de la
fila i contingut
<tr>			

// creació de fila (fila de la durada)

<td><b>Durada de la pel·lícula</b>     // creació de cel·la de la fila i
contingut en negreta
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El codi queda de la manera següent:

Podem desar l’arxiu i obrir-lo per visualitzar-lo al navegador.
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Ara ja podem comparar i decidir com ens agrada més presentar la
informació: en format normal o amb taules. Si ho fem amb taules podem distribuir els continguts de moltes maneres diferents i fer-ho tot
molt més vistós. I si ens agrada fer-ho amb taules però no volem que
se’n vegin els contorns, el que hem de fer és substituir en el codi la
instrucció <table border=1> per <table border=0>.
Si feu la modificació al codi, deseu l’arxiu i visualitzeu-lo al navegador. El resultat és aquest:
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L’última instrucció que hi apliquem és la de crear enllaços a recursos
externs i a parts de la mateixa pàgina web (índex).
Per crear un enllaç a un recurs extern hem d’introduir al codi la instrucció <a href=”adreça del recurs extern”>Text que s’ha de clicar
amb el ratolí per accedir al recurs</a>, i hem de substituir “adreça del
recurs extern” per l’adreça de la pàgina web on volem anar quan fem
clic amb el ratolí al text que haguem posat per substituir “Text que
s’ha de clicar amb el ratolí per accedir al recurs”.
En aquest cas, creem un enllaç a la pàgina web de l’Obra Social de
la Fundació ”la Caixa”. Al davant del codi de l’enllaç hem de posar
un parell de línies en blanc per separar-lo una mica del contingut que
hem introduït fins ara. El codi queda de la manera següent:
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Podem desar l’arxiu i obrir-lo per visualitzar-lo al navegador.

Com es pot veure en aquesta última imatge, la mida de la nostra
pàgina web va creixent i cada vegada és més complicat poder-la
veure tota sencera a la finestra del navegador sense haver de desplaçar-nos-hi amb les barres de desplaçament (en aquest cas, amb
la barra vertical).
La majoria de pàgines web que podem trobar a Internet ens obliguen
a desplaçar-nos-hi verticalment per poder veure’n tot el contingut.
Aquest és el motiu pel qual hi ha els enllaços a parts de la pàgina
web. La finalitat és facilitar, a través d’un índex, el desplaçament per
tot el contingut de la pàgina.
Per crear enllaços a parts de la nostra pàgina web hem d’introduir
al codi les instruccions següents:
• <a href=”#referencia”>Text que s’ha de clicar amb el ratolí per
accedir al recurs</a>
• <a name=”referencia”></a>
La primera instrucció <a href=”#referencia”>Text que s’ha de clicar amb el ratolí per accedir al recurs</a> forma part de l’índex
que creem al principi de la pàgina web. La segona instrucció
<a name=”referencia”></a> forma part del contingut on anem quan
fem clic a “Text que s’ha de clicar amb el ratolí per accedir al recurs”.
A la primera instrucció, per exemple, s’ha de substituir “Text que
s’ha de clicar amb el ratolí per accedir al recurs” pel nom de la secció on anem a parar quan hi fem clic.
En totes dues instruccions s’ha de substituir “referencia” pel mateix
nom. Per exemple, si hem creat les instruccions per facilitar l’accés
a la primera part de la pàgina web, podem substituir-les per “1a
part”. Així, cada vegada que anem creant el parell d’instruccions
per facilitar el moviment per la pàgina web, anem substituint “refe-
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rencia” pel nom de la secció a la qual volem facilitar l’accés. Quan
haguem de modificar el codi o cercar codis erronis, és la millor manera de trobar-los.
Ara practiquem els continguts tractats. Hem d’introduir la primera
instrucció al codi que ja tenim creat entre la instrucció <body ....> i la
instrucció <center>. Ho fem així perquè ens interessa que l’índex estigui al començament de la pàgina web. Introduïm la segona instrucció
allà on volem accedir quan fem clic a la primera instrucció.
Hem de fer el mateix amb tots els enllaços que vulguem crear. En
aquest exemple creem tres enllaços: el primer, als continguts en format normal; el segon, als continguts introduïts a la taula, i el tercer, a
la part de l’enllaç a l’Obra Social de la Fundació ”la Caixa”.
El codi queda de la manera següent:
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Podem desar l’arxiu i obrir-lo per visualitzar-lo al navegador, però
només visualitzem l’índex, ja que els efectes de les instruccions no
es veuen fins que fem clic als enllaços de l’índex i, tot i així, només es
veuen els efectes si la pàgina web té molt contingut i la informació a
la qual volem accedir no es visualitza a la pantalla (és a dir, que hauríem de fer servir la barra de desplaçament vertical per anar a aquesta
informació).
Podeu provar-ho fent clic als enllaços de l’índex. Una vegada us hagueu desplaçat a una de les seccions, si heu perdut de vista l’índex
només us heu de desplaçar al principi de la pàgina amb la barra de
desplaçament.
Ara que ja sabeu com funcionen els enllaços a les diferents parts de
la pàgina web, podeu continuar practicant i crear un enllaç des de
cadascuna de les seccions a l’índex de l’inici de la pàgina. D’aquesta
manera us podeu desplaçar a l’índex sense haver de fer servir la barra
de desplaçament.

Aquest és el resultat del nostre primer document web.
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Una vegada acabat aquest document i ara que hi hem fet servir les
instruccions més importants, ja podem fer qualsevol pàgina web
que contingui text, imatges, taules, enllaços a recursos externs i
enllaços dins la mateixa pàgina. Per exemple, podem crear diverses
pàgines i enllaçar-les, amb la qual cosa tindrem una pàgina web
molt completa.
Animeu-vos i feu la vostra pròpia pàgina web!
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Aquesta guia ha estat dissenyada
amb un cos de lletra
de 13 punts com a mínim
per facilitar-ne la lectura.

