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Podem viure sense Internet? 

Davant d’aquesta pregunta les noies i nois de 5è s’han plantejat aquestes 

qüestions: 

1. Quan es va crear, per què i a on Internet? Aizhi  

2. Qui va ser el primer en crear les pàgines de jocs per Internet? Ton 

3. Com es dissenyen les pàgines webs? Nil 

4. Com es fabrica un ordinador? Marta Cubero 

5. Quin és la marca del primer ordinador? Paula 

6. Quanta bateria tenia el primer ordinador? Tots els ordinadors necessiten 

carregador?Bruno 

7. Quan es va inventar els blogs ? Ada 

8. Qui va ser el creador del youtube? Jordi 

9. Quines són les peces que composa un ordinador? Marc 

10. En quin any es va crear el primer ordinador i a on? Glòria 

11. Quantes pàgines web hi ha actualment? Gerard 

12. Tot el món hi ha Internet? Quanta gent utilitza l’ordinador en el 

món? Quin tant per cent utilitza ordinador a casa seva de la població 

mundial? Gisela 

13. Com funciona Internet? Com arriba Internet als ordinadors i als 

mòbils? Samu 

14. Quants programes poden haver-hi en un ordinador? Mounir 

15. Per què Internet es diu Internet? Oumayma 

16. Es podrien millor els ordinadors en un any? Adri 

17. Quan es tarda en dissenyar i construir un ordinador? David 

18. Els primer ordinador tenia les mateixes coses que ara? Andrea 

Carrión 

19. Qui va inventar el “senyor Google”? Per què es diu així? Txema 

20. Quants tipus d’ordinadors hi hagut i hi ha en l’actualitat? Claudia 

21. Com és un ratolí per dins? Asier 

22. De quin material estan fets els ordinadors? Andrea Calero 

23. Quins estudis s’han de fer per ser informàtic? Marta Tena 

24. Qui arregla els ordinadors quan es trenquen? Saloua 

25. Que es fan amb els ordinadors que ja no es poden arreglar? Nesrin 

26. Contamina Internet? Mar 

27. Quantes marques de fabricant d’ordinador existeixen? Andrea Sava 
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Com hem de respondre la pregunta? 

1) Posa l’enunciat de la pregunta i el seu número. 

2) Posa el nom de la persona que contesta la pregunta. 

3) Justifica totes les respostes i utilitza les tres parts d’un text explicatiu per 

respondre-les (introducció, nus i reflexió, conclusió o resum de la 

resposta) 

4) Enganxa una imatge que tingui relació amb la pregunta o resposta 

5) Posa la font. 

6) Comparteix-la amb mi en el format de que puc editar. 

7) Fes les correccions que et comento i ajusta’t als temps d’entrega. 

 

Bona feina!!! 

 


