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INFORMÀTICA 

 

1. Presentacions: 
 

El taller d'informàtica que proposa l'Escola Vila Olímpica a càrrec de Soledad Garzón i 

Mònica Díaz busca consolidar coneixements informàtics a través de diferents activitats, 

cada activitat està dirigida a desenvolupar les diferents potencialitats dels alumnes a 

través de les eines informàtiques. Per una banda es facilitaran eines teòriques i per un 

altre pràctiques lúdiques que afavoreixin i complementin l'aprenentatge dels alumnes.  

 

Les activitats estaran marcades per metodologies flexibles que vinculin als alumnes a 

les diferents eines amb l'objectiu de possibilitar al participant viure una experiència 

iniciàtica, d'exploració i descobriment. 

 

2. Objectius del Curs 
 

Facilitar als alumnes/as eines informàtiques per puguin treballar de manera creativa i 

eficaç. 

Fomentar l’interès dels alumnes per el Paquet Office. 

Fomentar la mecanografia com una eina per agilitzar el escriure. 

Potenciar el treball col·lectiu i col·laboratiu a través de l’autoorganització. 

Facilitar vies d' accés a l’ informació a través dels diferents dominis.(Internet) 

 

2.1 Objectius específics 
 

Introduir als alumnes/as les eines de Word, Power Point, Excel. 

Fomentar el gust per les Noves tecnologies com una important eina per el futur. 

Fomentar la mecanografia com una eina eficaç i potent per afrontar els diversos 

documents. 

Incrementar la capacitat crítica a través dels diversos llenguatges informàtics. 

Fomentar la pressa de decisions a través del diàleg per al disseny de les diferents 

propostes. 

Treballar amb imatges digitals. 

Potenciar l’ús d’Internet com una eina potent que ens permet treballar en xarxa i facilita 

informació per ampliar els nostres coneixements. 

Fomentar la creació audiovisual. 

 

3. Calendari primer trimestre 

 

MES ACTIVITATS  
SETMANA 1 SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4 

Setembre     Introducció 

 

Octubre  Introducció 

Internet 

Internet 

Blog 

Internet 

Blog  

Internet 

Blog 

Novembre Introducció a la 

mecanografia 

Processador de Text. 

Word 

Word Art 

Introducció a la 

mecanografia. 

Word Art 

Processador de Text. Word 

Word Art 
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3.1 Calendari primeres 4 setmanes 

 

 

 

3.2 Al acabar les 4 sessions s'espera: 

 

• Consolidar equips de treball. 

• Tenir un coneixement bàsic sobre l'ús d'Internet i la recerca d'Informació. 

• Crear un interès per treballar les següents sessions. 

• Estar motivats per a la resta d'activitats. 

• Conèixer pàgines web que poden servir per realitzar les seves tasques. 

• Començar la creació a d’un blog per a la classe on es puguin anar penjant els 

continguts de les classes. 

 

3.4 Calendari segon trimestre 

 

 

 

 

Desembre Edició de Vídeo Edició de Vídeo   

Activitats Dilluns  Dimecres Dijous Divendres Recursos 

Primera 

setmana 

introducció 
informàtica 

introducció 
informàtica 

introducció 
informàtica 

introducció 
informàtica 

Ordinadors 

1. projector 

Segona 

setmana 

Introducció 

Internet 

Introducció 

Internet 

Introducció 

Internet 

Introducció 

Internet 

Ordinadors. 

1projector 

Tercera 

setmana 

Internet 

Blog 

Internet 

Blog 

Internet 

Blog 

Internet 

Blog 

Ordinadors 

 

Quarta 

setmana 

Internet 

Blog 

Internet 

Blog 
Internet 

Blog 
Internet 

Blog 
Ordinadors 

 

MES ACTIVITATS  

SETMANA I SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4 

Gener Triar un tema 
Power Point 

Power Point Power Point 

 

Power Point 

Febrer Creació del la 

Presentació final 

Creació del la 

Presentació final 

Mecanografia II Mecanografia II 

Març Processador de 

Word 

Word Art 

Disseny díptic 

Disseny d'un 

cartell 

Composició 

Creació de gràfics 

Processador de Word 

Word Art 

Disseny díptic 

Disseny d'un cartell 

Composició 

Creació de gràfics  

Processador de Word 

Word Art 

Disseny díptic 

Disseny d'un cartell 

Composició 

Creació de gràfics  

Processador de Word 

Word Art 

Disseny díptic 

Disseny d'un cartell 

Composició 

Creació de gràfics  

Abril Mecanografia II 

Word Art 

Disseny díptic 

Disseny d'un 

cartell 

Composició 

Mecanografia II 
Word Art 

Disseny díptic 

Disseny d'un cartell 

Composició  

  

ANY 2012 
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3.5 Activitats per setmana  

 
Activitats  primera setmana 

Descripció Objectius de la sessió Indicadors objectivament verificables 

• Presentar  la 

proposta. 

• Sondeig de 

coneixements. 

• Pluja d'idees. 

• Introducció a les 

activitats. 

• Que és Internet? 

• Crear espais de diàleg 
• Conèixer l'opinió dels 
alumnes. 
• Ensenyar diferents 
pàgines web amb les 
quals treballarem. 

• Grau de Participació.  

• Grau d'atenció. 

• Quantitat d'opinions. 

•Quantitat de propostes fetes pels 

alumnes. 

 
Activitats segona setmana 

Descripció Objectius de la sessió Indicadors objectivament verificables 

• Que és Internet? 

• Connexions. 

• Les adreces. 

• El Word Wide Web 

• Com es navega per 

Internet. 

• La pàgina Web d’inici. 

• Les adreces preferides 

• Algunes pàgines web 

d’interès. 

• Potenciar d’intercanvi 

de sabers. 

• Facilitar marc teòric. 

• Fomentar l’interès per 

la informàtica. 

• Potenciar el *bon *us 

d’Internet i les diverses 

*pàgines Web 

 

• Grau de Participació . 

• Grau d'atenció. 

• Els alumnes poden entrar a les pàgines 

del seu interès. 

• Els alumnes poden crear les seves 

adreces favorites. 

• Poden triar la seva pàgina web 

d'interès. 

• Els alumnes naveguen sense dificultat 

per Internet 

 

 
Activitats tercera setmana 

Descripció Objectius de la sessió Indicadors objectivament 

verificables 

 Blog de la 

classe 

d'informàtica. 

• Potenciar el blog com una eina 
per desenvolupar contingut. 
• Potenciar el treball col·lectiu 
• Facilitar marc teòric. 
• Fomentar el bon ús de les 
xarxes socials 
• Link 
 

• Grau de Participació  
• Creació d'un blog de la classe 
d’Informàtica. 
• Manteniment del blog de la 
classe d’Informàtica . 
 

 

 
Activitats quarta setmana 

Descripció Objectius de la sessió Indicadors objectivament verificables 

 Continuació de la 

creació del Blog 

 Blog de la classe 

d’informàtica 

 Potenciar el blog com 

una eina per 

desenvolupar 

contingut. 

 Potenciar el treball 

col·lectiu. 

 Potenciar el diàleg i 

la pressa de 

decisions. 

 Facilitar marc teòric. 

 Fomentar el bon ús 

 Grau de Participació  

 Creació d'un blog de la classe 

d’informàtica 

 Manteniment del blog de la classe 

d’Informàtica  
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de les xarxes socials 

 Link 

 

 

 

 
4.Continguts 
 

 

 

 

1. Internet 

 

 Xarxa de xarxes. 

 Gran base de dades distribuïda per tot el món. 

 Xarxa de comunicacions mundial. 

 Lloc de producció cultural, artística, científica, etc. 

 Mediateca global. 

 Nou model social de comunicacions i relacions. 

 “Les diferències d’espai i de temps han desaparegut.” 

 

Primer de tot una xarxa és un conjunt d’ordinadors units mitjançant cables, satèl·lits o 

qualsevol altres enllaços que comparteixen informació i recursos. Tots els ordinadors 

que formen una xarxa poden compartir fitxers, programes, estar tots connectats a la 

mateixa impressora, etc. 

 

Internet és una xarxa pública i global d'ordinadors interconnectats mitjançant el protocol 

d’Internet (Internet Protocol) i que transmeten les dades mitjançant commutació de 

paquets. Internet és la unió de milions de subxarxes domèstiques, acadèmiques, 

comercials i governamentals, és per això que a vegades se l'anomena "la xarxa de 

xarxes". Qualsevol conjunt de xarxes interconnectades serà una Internet, però d'Internet 

en majúscules només n'hi ha una. 

 

 

Mòdul 1: Què és Internet? 



     AMPA CEIP VILA OLÏMPICA   Comissió d’Extraescolars 
 

Aquesta gran xarxa de xarxes permet comunicar-se, compartir recursos i dades amb 

persones ubicades a diversos llocs del món. Ens permet tenir accés a una gran quantitat 

d’informació mundial en molt poc temps i des de qualsevol lloc (on hi hagi una 

connexió a Internet! mitjançant un dispositiu electrònic com per exemple un ordinador o 

un telèfon mòbil) 

 
 
2.Connexions: 

 
Per accedir a Internet necessitem: 

 Un ordinador amb sistema operatiu instal·lat. 

 Línia telefònica, exclusiva o compartida. 

 Mòdem o router, intern o extern, més o menys ràpid. 

 Navegador per accedir a la informació. 

 Establir la connexió amb el servidor.  

 

El mòdem o el router comunica el nostre ordinador amb la xarxa. Podem estar 

connectats a Internet de diferents maneres: 

 

 A través del cable telefònic 

- RTC: és la línia normal que tenim de telèfon a casa tots. Podem enviar dades a 

través d’elles. Té molt poca qualitat i és molt lent. També necessitarem un 

mòdem, que és un aparell que transforma les dades i ens fa possible connectar-

nos a Internet. Agafa la línia telefònica normal de casa. 

 - RDSI: envia les dades a través del cable telefònic. Té més qualitat i més 

 velocitat. Té l'avantatge que es desdobla: això vol dir que podem parlar per 

 telèfon i estar connectats a Internet al mateix temps. El que necessita és un 

 adaptador per poder-se connectar. 

 -  ADSL: és el tipus de connexió més ràpida i millor. Però la pega és que no es 

 pot implementar a tot arreu del territori, no està ben estès.  

 - Wifi: la majoria dels mòdems o routers d'avui en dia porten una petita antena 

 que permet enviar una senyal inalàmbrica que reben els ordinadors portàtils i 

 els permet connectar-se a la xarxa sense cable. Els ordinadors que no tinguin 
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 incorporat un receptor de wifi se'ls hi pot connectar un perifèric amb aquestes 

 funcions.  

 

 

 A través de satèl·lit: 

    - Els telèfons mòbils que es poden connectar a Internet, ho fan a través de 

satèl·lit. Als llocs on no hi cable telefònic els ordinadors també es poden connectar a 

Internet a través d'una antena que envia una senyal a un satèl·lit i aquest li retorna 

amb la petició (funciona igual que un telèfon mòbil). Les connexions a Internet a 

través de pendrives de les companyies de telefonia mòbil també es connecten a la 

xarxa a través de satèl·lit. 

 
3. El Worl Wide Web 

 
Hem dit que Internet ens permet accedir a infinita informació. Però com la veiem i com 

es presenta aquesta informació? Actualment s’utilitza el web. Consisteix en la 

publicació de documents que poden estar formats per textos, gràfics, sons, animacions i 

altres recursos (llenguatge hipergràfic o multimèdia).  

 

Aquests documents són de tipus hipertextual; això vol dir que hi ha determinades 

paraules o imatges que són enllaços cap a altres documents de la xarxa. N’hi ha prou 

amb un clic del ratolí damunt d’aquestes paraules o imatges per saltar a una pàgina 

diferent. Aquestes paraules s'anomenen links o enllaços (solen estar subratllades o de 

color diferent). 

 

Cada web té una adreça. Per trobar un web en l'immens món de la xarxa cada una té 

una direcció determinada, com si fos la d'una casa. Les adreces web es poden dividir en 

tres o quatre parts: 

 

 http:// És el protocol d’accés a qualsevol plana web. No és necessari escriure aquesta 

part, el navegador ja la dóna per defecte. 
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 www. Part introductòria d’algunes adreces. De vegades no és necessari escriure 

aquestes tres www, d’altres vegades es fa imprescindible per veure la pàgina web. 

 

 coib   Exemple d’adreça d’una pàgina web. Normalment són les sigles o el nom de la 

pàgina web que volem veure. Sempre s’ha d’escriure tot minúscules, sense accents ni 

espais en blanc. 

 

 .cat Part final d’una adreça d’Internet que fa referència al tipus i/o origen de la 

pàgina web. 

 .cat Part final d’una adreça d’Internet que fa referència al tipus i/o origen de la 

pàgina web. 

 

La terminació s’anomena dominis:  

 .com web comercial 

 .net web d'una organització d’Internet 

 .org web d'organitzacions 

 .edu web d'institucions educatives 

 .es web d’Espanya 

 .it web d’Itàlia 

 .mx web de Mèx 

Per tant, normalment les adreces de les pàgines webs s'escriuen: tres w a davant, un 

punt, un nom que simbolitzi el contingut de la pàgina, un altre punt i el domini. Els 

punts són molt importants, no us els deixeu!!!! 

 

www.coib.cat 

 

Per moure’ns per una web hem d’anar mirant les diferents informacions i quan vegem 

que ens posem damunt d'una paraula que està subratllada o surt una mà vol dir que 

estem davant d'un link: si fem clic a sobre aquesta paraula ens n’anirem a una altre 

pàgina de la mateixa web on ens explica la informació sobre de la qual hem clicat.  

Què necessitem per moure’ns per Internet? 
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El navegador és un dels programes que té l'ordinador que ens permet moure'ns per 

Internet. És com si fos el càrter, o el conductor d'un taxi, que ens porta a la direcció de 

la pàgina web que nosaltres volem. Hi ha diferents tipus de navegadors: 

 

Per accedir a Internet hem de fer doble clic amb el botó esquerre del ratolí a sobre de la 

icona del navegador.  

 

Parts del navegador: 

 Barra de menús: franja de color gris on apareixen les opcions que 

permeten accedir a les funcions del navegador. Si seleccionem una 

opció dels menús se’ns desplegarà una llista de funcions. 



     AMPA CEIP VILA OLÏMPICA   Comissió d’Extraescolars 
 

 

 Barra de botons: franja amb icones que inclou els elements més 

útils en la navegació per les pàgines web; les operacions més 

bàsiques de la navegació. 

 

 Enrere: accedeix a la darrera pàgina web consultada durant la sessió actual. 

 Endavant: accedeix a la següent pàgina web consultada durant la sessió actual. 

 Actualitza: torna a actualitzar el contingut de la pàgina web actual. 

 Atura: interromp el procés de transferència de la pàgina web activa. 

 Inici: accedeix a la pàgina web d’inici establerta per defecte. 

 Barra d’adreces: espai on hem d’escriure les adreces de les pàgines web que 

desitgem consultar. 

 

 Barra d’estat: franja inferior de color gris on se’ns indica el procés que segueix 

el navegador per aconseguir trobar la informació volguda. 

 

 Àrea de treball: espai on apareixerà tota la informació requerida i on 

treballarem per cercar més informació a Internet.  
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 Pestanyes: si volem tenir diverses pàgines obertes podem tenir-les a diferents 

finestres i anar-les minimitzant i restaurant per veure-les. Però no cal tenir tantes 

finestres, podem obrir el navegador en una sola finestra i allà treballar amb 

pestanyes. 

 

Les pestanyes permeten canviar ràpidament allò que veiem sense canviar de la finestra 

que s'utilitza en un programa o menú. Fer feina a través de pestanyes permet carregar 

diversos elements separats dins d'una mateixa finestra i així és possible alternar entre 

ells amb més comoditat. Amb les pestanyes, a més, és possible evitar tenir multitud de 

finestres obertes a l'escriptori. 

 

Les podem crear si anem a la barra de menú del navegador a l'opció ARXIU i fent clic a 

NOVA PESTANYA o prement el símbol + que apareix a la pestanya de més a 

l'esquerra. Les pestanyes es tanquen prement la creu que tenen a la seva part dreta. 

 

5. Com es navega per Internet 

La barra d’adreces és l’espai on hem d’escriure l’adreça de la pàgina web que volem 

veure. 

Per accedir a una pàgina web hem de: 

1. Clicar amb el botó esquerre del ratolí a l’espai en blanc de la barra d’adreces. 

2. Escriure l’adreça de la pàgina web que volem veure. 

3. Prémer la tecla Intro o prémer amb el botó esquerre del ratolí el botó Vés situat a 

la part dreta de la barra. 
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Per veure les adreces consultades amb anterioritat podem: 

1. Clicar amb el botó esquerre del ratolí sobre de la fletxa negra petita de la part 

dreta de la barra. 

2. Es desplegarà una llista amb les adreces de les darreres pàgines web consultades. 

3. Per veure’n qualsevol, hem de posar-nos-hi a sobre amb el ratolí o amb les 

fletxes de desplaçament i prémer la tecla Intro o el botó esquerre del ratolí.  

 

6. La pàgina Web d’inici. 

Tots els navegadors d’Internet disposen d’un apartat on podem predeterminar l’adreça 

de la pàgina web que volem que aparegui per defecte, és a dir, que aparegui sempre que 

obrim el navegador.  

Per modificar la dita adreça de pàgina web hem d’obrir el menú d’Eines i anar a l’opció 

Opcions.  

 

 

A la finestra que ens apareixerà, a l’opció de Principal, podem canviar l’adreça de la 

pàgina web d’inici. 
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Cal recordar que hem d’escriure l’adreça de la pàgina web correctament i completa, és a 

dir, amb tot el protocol inicial de les URL. Per exemple: http://www.coib.cat/ 

 

A l’hora d’escriure l’adreça d’una pàgina web cal anar molt amb compte de no 

equivocar-nos, ja que només un petit error en alguna lletra o un punt farà que el 

navegador no pugui localitzar la informació.  

 

 

 

Tots els navegadors d’Internet permeten desar una sèrie d’adreces de pàgines web. 

Aquestes adreces més utilitzades es denominen adreces d’interès o preferits. 

 

L’apartat Organitza les adreces d’interès ens permet organitzar totes les adreces de les 

pàgines web desades en carpetes o separadors. Per veure l’organització de les adreces 

de les pàgines web desades i les carpetes creades hem d’anar al menú “Adreces 

d’interès” i prémer sobre l’opció “Organitza les adreces d’interès”. 

 

En aquesta nova finestra que ens apareixerà podrem organitzar, afegir, eliminar, 

estructurar, totes les adreces de pàgines web que desitgem tenir a l’abast.  

 

Per afegir una adreça d’una pàgina web a aquesta llista hem de: 

 

1. Visualitzar la pàgina web que volem afegir a la llista en el nostre navegador. Per 
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veure-la hem d’escriure l’adreça a la barra d’adreces i prémer Intro o el botó 

Vés. 

2. Obrir el menú “Adreces d’interès” i clicar sobre l’opció “Afegeix a les Adreces 

d’interès”.  

3. Obrir la llista de carpetes que tinguem fent un clic amb el botó esquerre del 

ratolí sobre la fletxa negra que trobem més a la dreta de la finestra que s’obrirà. 

 

4. Seleccionar la carpeta on volem desar l’adreça de la pàgina web que estem veient 

fent-hi un clic a sobre amb el botó esquerre del ratolí. 

 

5. Prémer la tecla Intro o el botó D’acord.  

 

7. Les adreces preferides 

Tots els navegadors d’Internet permeten desar una sèrie d’adreces de pàgines web. 

Aquestes adreces més utilitzades es denominen adreces d’interès o preferits. 
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L’apartat Organitza les adreces d’interès ens permet organitzar totes les adreces de les 

pàgines web desades en carpetes o separadors. Per veure l’organització de les adreces 

de les pàgines web desades i les carpetes creades hem d’anar al menú “Adreces 

d’interès” i prémer sobre l’opció “Organitza les adreces d’interès”. 

 

En aquesta nova finestra que ens apareixerà podrem organitzar, afegir, eliminar, 

estructurar, totes les adreces de pàgines web que desitgem tenir a l’abast.  

 

Per afegir una adreça d’una pàgina web a aquesta llista hem de: 

 

1. Visualitzar la pàgina web que volem afegir a la llista en el nostre navegador. Per 

veure-la hem d’escriure l’adreça a la barra d’adreces i prémer Intro o el botó 

Vés. 

2. Obrir el menú “Adreces d’interès” i clicar sobre l’opció “Afegeix a les Adreces 

d’interès”.  
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3. Obrir la llista de carpetes que tinguem fent un clic amb el botó esquerre del 

ratolí sobre la fletxa negra que trobem més a la dreta de la finestra que s’obrirà. 

 

4. Seleccionar la carpeta on volem desar l’adreça de la pàgina web que estem veient 

fent-hi un clic a sobre amb el botó esquerre del ratolí. 

 

4. Prémer la tecla Intro o el botó D’acord.  

 

8. Pàgina Web. 

http://www.edu365.cat/ diversos continguts educatius de la pàgina web de la 

generalitat, departament d’Ensenyament. 

http://www.educalia.org Activitats i propostes lúdiques de la Fundació La 

Caixa 

http://www.lyricmania.com On es troben les lletres de les cançons 

http://www.aquarium.com per navegar virtualment entre la fauna i la flora de la 

Mediterrània 

http://www.mecanografia.cat per aprendre mecanografia 

www.ciberpostales .com triar i confeccionar postals i enviar-les per correu 

electrònic 

http://fundaciomiro-bcn.org/playmiro.php?idioma=4 és un conjunt de continguts 

interactius sobre la figura i l'obra de Joan Miró adreçats a una pluralitat 

d'usuaris (individual, familiar, escolar). 

 

 

http://www.edu365.cat/
http://www.educalia.org/
http://www.lyricmania.com/
http://www.aquarium.com/
http://www.mecanografia.cat/
http://www.ciberpostales.org./
http://fundaciomiro-bcn.org/playmiro.php?idioma=4
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9. BLOG. 

Un bloc o blog, també anomenat weblog o bitàcola, és una eina CMS que ofereix un 

espai d'escriptura a Internet, periòdicament actualitzat que recopila cronològicament 

texts o articles d'un o diversos autors on el més recent apareix primer, amb un ús o 

temàtica en particular. 

 

Habitualment són pàgines personals i per tant el seu estil acostuma a ser informal i el 

punt de vista que s'expressa, tendeix a ser bastant subjectiu. 

 

Imagina-t'ho com una expressió de periodisme instantani: qualsevol persona pot utilitzar 

per informar, compartir, debatre periòdicament de les coses que li agraden i li 

interessen, en el qual tota l'escriptura i estil es construeix via web. 

 

Qualsevol persona que disposi d'accés a la Xarxa pot publicar un bloc, ja que el seu 

procés de creació és senzill i gratuït, existeix una diversitat i una disparitat immensa 

quant a qualitat, contingut i aspiracions en aquest micro-univers virtual, anomenat la 

Blocosfera. 

Actualment també trobem interessants experiències que aprofiten les possibilitats 

participatives i col·laboratives que ofereix aquesta eina: els blocs educatius, els blocs 

col·lectius i els blocs temàtics. 

 

Un aspecte fonamental per arribar a entendre l'èxit del fenomen bloc, és la seva 

interactivitat, especialment en comparació a pàgines web tradicionals: la possibilitat de 

comentar les anotacions establint-se una relació directa, fins i tot d'amistat arribat el cas, 

entre autor i lectors en el que el principal beneficiat és el debat i el flux d'informació 

que es concentra sent altament valorada pels cercadors. 

 

Ja que s'actualitzen freqüentment i permeten als visitants respondre a les entrades, els 

blocs funcionen sovint com a eines socials, per conèixer persones que es dediquen a 

temes similars. Per això, en conjunt, avui ja són considerats com una comunitat 

anomenada Blocosfera. 
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Per a més informació: http://www.livemanual.info/manual-blocs/1 


