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EXERCICI 1 

ANEM A EXPREMER LES POSSIBILITATS DELS BUSCADORS. 

ANEM A FER RECERCA A INTERNET COMPLEXE! 

 
Utilitzant el buscador que més t’agradi, localitza les següents coses a Internet i envia cada 

una de les respostes al professor (xevi.vb@gmail.com). El correu ha de dur com a assumpte 

el número de l’exercici i el número de la resposta. Si l’exercici en qüestió et demana alguna 

foto o algun altre tipus de fitxer, s’ha d’adjuntar en el correu. Molta sort! 

 

1. Quants canals puc veure actualment amb el TDT de casa? Se sap quan es farà 

l’apagada analògica? 

2. Quina any es va construir l’Atòmium de Bruseles i per quin motiu es va fer. Me’n pots 

aconseguir una foto? 

3. Em podries dir durant quants anys es va representar l’obra Cats a Broadway? O 

encara està en cartell? 

4. Vull fer galtes de porc i no se ni com m’hi he de posar. Em podries buscar una 

recepta ben fàcil? 

5. Vull canviar-me l’antivirus a casa i m’agradaria que em busquessis 3 preus diferents 

de 3 antivirus diferents que es puguin comprar a través d’Internet. 

6. Tothom em parla d’un programa que es diu Spotify i que jo no se ni què és ni perquè 

serveix. M’ho podries explicar? 

7. Tinc 300€ per muntar-me un cap de setmana per a dues persones. Què em pots 

oferir? Agafem l’avió, no? 

8. Em podries dir el nom del guanyador i el semifinalista del premi Planeta de l’última 

edició? Quins llibres van escriure? Em pots enviar una foto d’ells? 

9. On puc comprar el DVD dels U2 en directe a Chicago. Quan em costarà? Digues a 

quina botiga l’has trobat. 
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10. Vull anar a fer el Sender de Tona PRC-43, però no se si ho podré resistir. Quina 

llargada té? 

11. Vull anar a Londres i m’agradaria tribar un planell del metro per així estudiar-ho 

abans de marxar. Que me’l pots aconseguir? 

12. Biografia completa de l’autor d’It. No cal que l’apuntis tota. Apunta l’adreça de la 

pàgina on l’has trobat. 

13. A quin museu puc trobar exposada l’obra La Gioconda?  

14. Quantes províncies? Ja que hi som, em podries dir el nom de les dues més 

poblades? 

15. Vull dos bitllets d’avió per anar a Nova York el dia 1 del mes següent i tornar el dia 

10. Quan em costarà el bitllet d’anada i tornada? Amb quina companyia?  

16. Per aquest viatge, necessito reservar un hotel.M’en pots trobar un a Manhattan? Em 

podries dir el nom i quan em costarà? Evidentment, per a dues persones. 

17. M’agradaria saber quins són els dos rius més llargs del món. A part del nom i la 

llargada de cada un d’ells, també me n’agradaria una foto. 

18. Quin preu i quin horari té La Ciutat de les Arts i les Ciències de València? Puc 

comprar entrades a través d’internet? 

19. Quan val, en Euros, una acció de Google a la borsa. 

20. Quina alçada té la Torre Eiffel? Quin any es va construir? Per quin motiu? 


