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FEM TRÀMITS A TRAVÉS
D'INTERNET
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C1. CULTURA, PARTICIPACIÓ I CIVISME DIGITAL
TASCA 1. El ventall de possibilitats que ens ofereix Internet.
Participeu en un fòrum de debat asincrònic, aportant la vostra opinió en relació a les vostres
experiències sobre les possibilitats que ens ofereix Internet.
Per poder seguir un fil conductor d'aquest fòrum us proposo, a partir d'un suggeriments, que dieu
quins són els avantatges i els inconvenients de totes les possibilitats que ens ofereix Internet.
Si és necessari recolzeu els vostres arguments en experiències o vivències personals, d'amics,
familiars...
També haureu de contestar i expressar el vostre acord o desacord amb els arguments dels vostres
companys/es. Heu de contestar a un mínim de 3 companys/es de classe.
Useu un llenguatge respectuós i tingueu cura de la correcció ortogràfica.
________________________________________________________________________________

El ventall de possibilitats que ens ofereix Internet
Internet ens permet:
•
•
•
•
•
•

Cercar informació per mitjà de cercadors: Google, Mozilla, Google Crhome...
Participar a les xarxes socials, blocs, fòrums...
Realitzar compres, vendes i tràmits administratius.
Cercar feina a través de moltes pàgines
Fer formació online
Emmagatzemar la informació a Internet

Quins són els avantatges i inconvenients, des del teu punt de vista, de totes les possibilitats
d'Internet?
_______________________________________________________________________________
AVALUACIÓ TASCA 1. El ventall de possibilitats que ens ofereix Internet

Criteris d'avaluació

Indicadors d'avaluació

Aporta la seva opinió sobre les possibilitats d'internet amb
un mínim de 4 arguments sobre els avantatges i
1.Participar en un fòrum de debat inconvenients de l'ús d'internet.
asincrònic amb criteri personal.
Respon a un mínim de 3 companys/es usant un llenguatge
respectuós i tenint cura de la correcció ortogràfica
Els arguments es basen en explicacions o experiències.
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Tasca 2. Les cerques avançades per Internet
A continuació el professorat mostrarà un resum de les aportacions de tot el grup classe sobre el
debat del fòrum “Les possibilitats d'Internet”.
El vostre professorat us interpel·larà directament preguntant si aquestes cerques, tràmits, navegació,
participació..., mitjançant Internet, poden ser més ràpides i àgils.
Coneixeu eines, mecanismes, símbols, accions amb el teclat o el ratolí, i els navegadors per fer més
ràpides i àgils aquestes cerques?
Es farà un resum, mapa o esquema a la pissarra o PDI de totes les aportacions del grup classe.

CERQUES AVANÇADES PER INTERNET
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Tasca 3. Fem una cerca avançada mitjançant navegadors
CERCA AVANÇADA
Vídeo: Cerca amb navegador
Vídeo: [ACTIC mitjà ]Recerca avançada d'informació a Internet
Vídeo Joan Padrós: Cerca avançada a google
CAPTURES DE PANTALLA
Vídeo: Captura de pantalla
Usa “Recortes” per fer captures de pantalla. (Eina de Windows 7)
Pots fer captures de pantalla, desar una part de la imatge que surt al monitor.
L'eina “Retalls” en Windows 7 ens permetrà retallar una part de la imatge o el text, per desar-la com
arxiu d'imatge en alguns dels formats més usats.
Per accedir a “Retalls” anirem a Inici | Retalls.
A vegades és necessari pitjar:
Inici |Tots els programes |Accessoris |Retalls

Es desplegarà un petit quadre i la resta de la pantalla es posarà amb un color blanquinós.
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Com ens indica haurem d'ubicar-nos amb el cursor en el lloc on seleccionarem l'àrea a retallar i fent
clic i deixar, arrossegarem fins abastar l'àrea desitjada.

Una vegada tenim decidit el punt, el podem desar de pitjar immediatament i ens sortirà un quadre
amb diferents opcions d'edició.

Des d'aquest quadre podrem usar eines que ajudin a indicar o remarcar, i posar notes addicionals.
Les eines són llapis (blau), marcador (groc) i esborrador, per a treure les anotacions fetes en llapis o
marcador.
D'altres opcions són copiar, desar i enviar per email.
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Un cop finalitzada l'edició, tindrem l'opció de desar en un format que després podrem treballar o
simplement desar en el nostre equip.

En aquest quadre escollim un nom, un lloc per desar, i tipus o opcions de format entre les quals
tenim: PNG, JPG i GIF.
Per realitzar més retalls ens haurem de situar a la pàgina o lloc escollit i fer clic en NOU dintre del
quadre “retalls”. I farem els passos anteriors: nom, lloc per desar, tipus de format...
Vídeo: Aula fàcil
EINES BÀSIQUES DE DOCUMENT DE TEXT I CONVERSIÓ DE DOCUMENTS EN PDF
Justificar el text
Per justificar el text hem seleccionar el text i clicar l'opció de la barra d'eines on hi ha l'opció
d'alineació del text i escollir l'opció
Justificat .
També podem, després de seleccionar el text prémer les tecles (Ctrl + J).
Usar negretes i cursives
La forma més ràpida d'aplicar l'efecte de negretes i cursiva en un text o paraules és:
Seleccionar el text o la paraula i fer clic a la barra d'eines per escollir l'opció de negreta o cursiva.
També podem, seleccionar el text i prémer les tecles:
(Ctrl + B) per aplicar negreta
(Ctrl + I) per aplicar cursiva
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Inserir número de pàgina
Materials ateneu. Mòdul 8. Format bàsic de pàgina
Convertir un document en pdf
Els documents de text es poden convertir directament en pdf, només clicant a la barra d'eines l'opció
pdf.

Com és lògic ens demanarà un nom i un lloc per desar-lo. Podem desar el nom del document de text
o modificar-lo.
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C1. CULTURA, PARTICIPACIÓ I CIVISME DIGITAL
TASCA 3. FEM UN CERCA AVANÇADA MITJANÇANT NAVEGADOR
En aquesta tasca heu de demostrar que sabeu fer cerques mitjançant el navegador.
La cerca ha de tenir les següents característiques:
a) Cerqueu informació sobre un personatge o un tema que us interessi. Utilitzeu un camp de cerca
diferent al de Google.
b) Seleccioneu una paraula de la pàgina triada i feu clic amb el botó dret del ratolí.
c) Mostreu la nova pestanya que s'ha obert amb la cerca de la paraula.
d) Obriu diferents pestanyes alhora (Control + T o cliqueu a la part de dalt del navegador per obrir
una pestanya nova)
e) Obriu una nova pestanya independent de les altres. (Control + N)
f) Feu servir [ ] i entremig una paraula o frase i el cercador interpreta una pregunta.
g) Feu servir “ “ i entremig una paraula o frase i el cercador interpreta una paraula exacta.
h) Si poseu OR entre dues paraules el cercador us mostrarà paraules relacionades amb una de les
dues paraules. Si no poseu aquesta ordre, el cercador us mostra pàgines amb les dues paraules a la
vegada.
________________________________________________________________________________
La cerca l'heu de fer mostrant, en un document de text, les evidències que s'han acomplert aquests
requeriments de cerca avançada.
COM?
Heu de fer captures de pantalla i enganxar-les en un document de text i explicar el que feu a cada
imatge.
El text s'ha de justificar, s'han d'usar negretes i cursives quan useu el vocabulari de tecnologia
digital, inserir número de pàgina i desar el document en format pdf.
El document s'ha d'anomenar nom_cognom.tasca3.C1
AVALUACIÓ TASCA 3. Fem una cerca avançada mitjançant navegador
Criteris d'avaluació

Indicadors d'avaluació
La cerca s'ha realitzat amb un cercador diferent de Google

1.Realitzar
Internet

cerques

avançades

a S'han obert enllaços a pestanyes noves
S'han seleccionat paraules o frases per fer cerques al web
Fa servir símbols per fer cerques més acurades
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TASCA 4. Fem tràmits a través d'Internet
Internet ens ofereix un ventall de possibilitats... Una d'elles és la de fer tràmits online sense haver
de: sortir de casa, desplaçar-se, fer cues, en qualsevol moment, etc.
Les cerques es poden fer de manera avançada fent servir eines, simbologia, el ratolí, el teclat... per
fer les nostres cerques més efectives i àgils.
Ara és el moment de fer alguns dels tràmits que es proposen a continuació, o qualsevol altre que
vosaltres creieu convenient, fent servir Internet.

Fem tràmits a través d'Internet
En aquesta tasca heu de decidir quin és el tràmit que voleu fer:
• Sol·licitar visita al metge
• Sol·licitar la vida laboral
• Consultar i pagar sancions de trànsit
• Cercar feina a Internet
• Sol·licitar dia per renovar NIF, passaport
• D'altres tràmits...
ABANS DE FER EL TRÀMIT
En el cas que feu un tràmits diferents dels proposats, parleu abans amb el professorat per confirmar
que el tràmit es podrà fer a l'aula.
Abans de començar a fer el tràmit heu de tenir present quina és la documentació que heu de tenir a
mà per poder-lo portar a terme (quan els tràmits es fan a casa no és necessari perquè allà ho teniu
tot).
REQUERIMENTS DE LA TASCA
Poseu un títol relacionat amb el tràmit.
Heu de mostrar mitjançant captures de pantalla que heu fet el tràmit o que l'heu simulat fins a
l'últim moment.
Feu servir la cerca avançada, expliqueu els passos que heu seguit per mostrar les evidències que
sabeu fer els tràmits de manera ràpida i eficaç.
L'explicació ha de ser entenedora, senzilla i coherent.
EL DOCUMENT DE TEXT
La tasca l'haureu de fer fent servir un document de text que haurà de contemplar els següents
requisits:
• Justificar el text
• Usar les negretes i cursives
• Inserir números de pàgina
• Convertir el document en pdf
REFLEXIÓ FINAL
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En finalitzar el tràmit, al final del document, realitzeu una petita reflexió sobre els avantatges i els
inconvenients de realitzar tràmits mitjançant internet.
L'arxiu s'ha de nomenar: nom_cognom.tasca4.C1
AVALUACIÓ DE LA TASCA 4. Fem tràmits a través d'Internet
Criteris d'avaluació
1.Realitzar
Internet.

cerques

Indicadors d'avaluació

avançades

a

S'han obert enllaços a pestanyes noves.
S'han seleccionat paraules o frases per fer cerques al web.
Fa servir símbols per fer cerques més acurades.
Posa un títol que faci referència al tràmit realitzat

Mostra un mínim de captures de pantalla dels passos que
2.Realitzar tràmits en línia de manera
ha seguit on es visualitza que sap realitzar el tràmit.
eficaç.
Completa el tràmit fins al final o fins que ha de deixar les
dades o confirmació del tràmit.
Justifica el text.
Usa negretes i cursives en paraules clau relacionades amb
la competència digital.

3.Usar eines bàsiques de text.

Insereix número de pàgina.
Converteix el document en pdf.
4.Reflexionar al voltant
possibilitats d'Internet.

de

les

Expressa la seva opinió amb frases curtes.
Usa connectors per lligar l'argumentació.
Posa exemples concrets per argumentar el que opina.

La reflexió comença amb una breu introducció.
5.Expressar per escrit la seva opinió de
manera entenedora i coherent, usant el Exposa la seva opinió seguint un fil argumental ordenat.
lèxic propi de la competència digital Usa el lèxic de la competència digital quan hi ha relació.
amb correcció ortogràfica acurada.
Ha tingut cura de la correcció ortogràfica.
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