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111...   Comentau entre els companys… 

 

 Quan feu servir Internet? Què hi busqueu? 

 

 

 On: a casa, a la biblioteca, a l’escola...? 

 

 

 Quins avantatges té en relació als llibres? I en relació a una 

biblioteca? 

 

 

 A una biblioteca hi podríeu trobar la mateixa informació que a 

Internet? 

 

 

 Quins webs acostumeu a consultar més sovint? 

 

 

 

 T’agradaria tenir accés des de la biblioteca? 
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222...   Escoltau les explicacions dels bibliotecaris i després en petits 

grups practicau algunes cerques. Feu una petita fitxa de resum i 

d’avaluació. 

 

 

   Hem buscat informació sobre 

   Com hi has arribat? (la pàgina de la biblioteca, tenies l’adreça, a través 

   d’un buscador...) 

  Adreça web: 

 

  Valora aquests aspectes: 

  Has trobat ràpidament el que buscaves? 

  Has trobat prou informació sobre el que buscaves? 

  Has trobat informació que no trobaries en un llibre o en un CD-Rom? 

 

 

333...   Ens centrarem en la recerca a Internet amb l’ajuda dels 

cercadors: 

 

 Directori de recursos exclusivament en català 

http://www.cercat.com/ 

 

 Cercadors en català, castellà i altres idiomes: 

http://www.altavista.com/       http://www.google.es/ 

 Cercadors d’imatges 

http://www.panimages.org/ 

 

http://www.cercat.com/
http://www.altavista.com/
http://www.google.es/
http://www.panimages.org/
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Ara fes les fitxes de les teves recerques... 

 

RECERCA 1 

Hem buscat:______________________________________________ 

________________________________________________________ 

Hem trobat (pàgines webs interessants): 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

No hem trobat:_________________________________________ 

Hem hagut de buscar sota l’encapçalament_______________________ 

 

  

RECERCA 2 

Hem buscat:______________________________________________ 

________________________________________________________ 

Hem trobat (pàgines webs interessants): 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

No hem trobat:_________________________________________ 

Hem hagut de buscar sota l’encapçalament______________________ 
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RECERCA 3 

Hem buscat:______________________________________________ 

________________________________________________________ 

Hem trobat (pàgines webs interessants): 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

No hem trobat:_________________________________________ 

Hem hagut de buscar sota l’encapçalament_______________________ 

________________________________________________________ 

 

 

444...   A continuació us adjuntam unes adreces que poden ser útils en el 

vostre aprenentatge: 

 

http://dlc.iec.cat/ 

Institut d’estudis catalans 

http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/gt/diccionaris_linea.htm 

Diccionaris en línia generals, terminològics, cercador de noms ... català i altres. 

http://www.termcat.cat/ 

Termcat consultes terminològiques en línia 

http://www.rae.es/rae.html 

Diccionari de la llengua espanyola, conjugació verbal... 

http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm 

http://dlc.iec.cat/
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/gt/diccionaris_linea.htm
http://www.termcat.cat/
http://www.rae.es/rae.html
http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm
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Diccionari multilingüe català, castellà, anglès, francès i alemany 

http://www.logos.it/lang/transl_ca.html 

Diccionari multilingüe, conjugador de verbs... 

http://www.verbix.com/languages/ 

Per conjugar verbs en totes les llengües 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/conjugacio.htm# 

Català (Edu365) 

http://www.enciclopedia.cat/ 

1.- L'Enciclopèdia 

2.- El món en xifres 

http://www.icarito.cl/ 

Enciclopèdia virtual 

http://www.infoplease.com/encyclopedia/ 

Enciclopèdia en anglès  + atles +diccionari... 

http://www.enciclopedia-sm.com/ 

Editorial SM 

http://go.hrw.com/atlas/span_htm/world.htm 

Mapes continentals i per països.  Mapes del fons del mar 

http://www.xtec.es/recursos/socials/mapes/index.htm 

Materials cartogràfics per a treballar a l'aula: Catalunya, Espanya, Europa i Món 

http://maps.google.com/ 

Atles mundial i imatges de satèl·lit del cercador Google 

 

 

 

http://www.logos.it/lang/transl_ca.html
http://www.verbix.com/languages/
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/conjugacio.htm
http://www.enciclopedia.cat/
http://www.icarito.cl/
http://www.infoplease.com/encyclopedia/
http://www.enciclopedia-sm.com/
http://go.hrw.com/atlas/span_htm/world.htm
http://www.xtec.es/recursos/socials/mapes/index.htm
http://maps.google.com/
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De totes elles, triau-ne tres i després contestau a les següents 

preguntes: 

 

 Quina pàgina us ha semblat més interessant? Per què? 

 

 I quina més útil en el vostre aprenentatge? Per què? 

 

 Us ha estat fàcil accedir a les pàgines? 

 

 Ja les havíeu visitat en altres ocasions? 

 

 

Ara, us toca a vosaltres navegar per Internet, cercau tres pàgines 

noves que us hagin semblat interessants i siguin útils com a recurs per 

treballar dins l’aula. 

 

 

 

Pàgina 1  

 

Pàgina 2  

 

Pàgina 3 


