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Iniciació a internet 

 

Per entrar al món d’internet ens caldrà: 
1. Una línia ràpida de connexió (ADSL o cable)    

http://es.wikipedia.org/wiki/ADSL )  

o via la línia telefònica (mòdem,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Modem ). 

2. Un navegador →programa que interpreta les dades de les pàgines web. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador 
 

Navegadors més coneguts 

 

 Firefox → Navegador gratuït que forma part del projecte Mozilla suite que integra 

funcionalitats com la gestió del correu electrònic, IRC i dels foros 

Usenet, així com un editor HTML. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Firefox 

Internet Explorer → Navegador de Microsoft que inclou el Windows i porta un sistema 

per llegir correu i grups de notícies. Ha incorporat el sistema de pestanyes 
de Firefox. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer 

 Opera → Navegador norueg gratuït. és un versàtil navegador, ràpid i fàcil d'utilitzar, 

que inclou un gestor de contrasenyes (Vareta), un gestor de correu i grups de 
discussió (M2), i noves característiques com botons d'avanç ràpid, 

rebobinatge, notes i molt més. 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Opera_%28navegador%29  

Vocabulari més usual 

 

Adreça 

Electrònica 
o domini  

És l’adreça URL (lliga única de referència)única que dirigeix al ususari cap al 

portal en qüestió. 
El domini, també, és el que veiem després de l’arroba en una adreça de email. 

Correu 
electrònic 

o email 

Seria l’equivalent al correu tradicional via internet.  
L’adreça de correu sempre vindrà separat el nom d’usuari i el domini del 

servidor pel símbol @ (arroba) usuari@domini. 

web És el correu electrònic que enviem i recollim des del portal que ens 

dóna el servei. 

pop Quan el correu es descarrega des del servidor directament al nostre 

ordinador. 

Internet Col·lecció de xarxes d’informació de tot el món que permeten intercanviar 

informació. 

Link o 

enllaç 

Són els diferents enllaços que ens podem trobar dins d’un document i que ens 

porta a altres webs. 

Portal Lloc d’internet on es podrà tenir accés a diferents adreces electròniques 

Servidor Ordinador central al que estem connectats i ens dóna el servei a la xarxa. 

Usuari Persona que té accés a internet. També es pot interpretar com el nom que fa 
servir una persona quan utilitzar certs serveis d’internet. 

Web  

 

Xarxa de pàgines escrites amb llenguatge html, i connectades entre sí. 

Webcam Aparell que connectat a l’ordinador ens permet fer videoconferències. 

Xat Realitzar una tertúlia mitjançant internet. 

Xarxa Grup d’ordinadors connectats entre si o a un ordinador central servidor. 
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