
INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC 
 
 

www.xelu.net 

EXERCICI 2 

ANEM DE COMPRES A LA XARXA 

 
 
Anem de compres. A Internet també podem comprar i de manera molt segura. Normalment, 

abans de formalitzar una compra, se’ns demana la targeta de crèdit. Per assegurar-nos que 

la pàgina està fent servir un protocol de seguretat que garantirà la privacitat de les nostres 

dades cal fixar-nos amb dues coses: 

 

1. A dalt a la barra de direccions, on sempre posa http:// ha de posar https://. Això ha 

de passar no en el moment que estem seleccionant articles per comprar, sinó en el 

que comencem a entrar dades personals o el número de la targeta de crèdit. 

2. A baix a la dreta, ha d’aparèixer un candau tancat. 

 

Tenint en compte aquestes dues coses que t’hem explicat, visita els llocs que s’indiquen a 

continuació, i realitza les següents compres: 

 

 

• Visita la pàgina del Telentrada de Caixa Catalunya www.telentrada.com. Un cop allà, 

compra entrades per a dues persones per veure l’obra de teatre que tu vulguis. El lloc ha 

de ser el millor possible, no importa el preu i, per anar bé, hauria de ser un divendres, un 

dissabte o un diumenge al vespre. Mentre fas la compra, observa què passa a la 

pantalla. Hi ha un canvi important just en el moment que et demana la targeta de crèdit. 

Quin? Evidentment, no acabis de realitzar la compra. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

• Visita la pàgina de l’FNAC www.fnac.es. Un cop allà, compra una pel·lícula en BLU-RAY, 

la que tu vulguis. Apunta el títol, el preu i què et demanen per comprar-la. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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• Visita la pàgina dels cines de Vic www.sucrecines.com i compra dues entrades per anar 

a veure una pel·lícula qualsevol. Costa el mateix que comprar-les a la taquilla? Què et 

demana per comprar-les? 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

• Visita la pàgina de Ryanair www.ryanair.com i mira el preu dels bitllets a Londres anada 

i tornada, per dues persones, el primer cap de setmana del mes següent. Es tractaria de 

marxar divendres a la tarda i tornar diumenge a la nit. Pots visitar també www.iberia.es a 

veure quin preu et fan. Apunta’l també. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 


