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EXERCICI 2 

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. He sentit veus que faran una pel·lícula sobre el llibre El Hobbit. Què me’n pots dir?  

2. M’han dit que ha sortit una cosa que és el Blueray o algú similar. Què és? Perquè 

serveix? 

3. Quina llargada (en quilòmetres) té la muralla Xina? També m’agradaria tenir-ne una 

fotografia. 

4. Em podries buscar els trailers de les 3 pel·lícules que formen la trilogia d’El Senyor 

dels Anells? Només cal que m’envies els 3 enllaços amb els trailers. 

5. En quin poble d’Espanya fan una festa on inflen un globus gegant fet de paper durant 

les festes patronals de San Roque? En pots aconseguir una foto? 

6. Què és el format AVI? Amb quin programa els puc llegir? 

7. Busca 3 adreces de pàgines web que em permetin trobar un pis o una casa. 

8. Necessito l’horari del primer tren del matí que surt de Terrassa i arriba a Barcelona i 

de l’últim tren del vespre que torna cap a Terrassa. 

9. M’han dit que hi ha una aplicació de Google que es diu Street View i que em puc 

passejar, per exemple, pels carrers de Barcelona. Em podries enviar una captura de 

pantalla d’algun tram de les Rambles? 
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10. Em podries dir els ingredients de la recepta Pasta amb salsa de relleus que va fer 

l’Isma al programa de TV3 La cuina de l’Isma? 

11. M’agraden molt els vins de La Rioja, concretament un de la casa Muga. En quina 

localitat de La Rioja es fa aquest vi? A quants quilòmetres està de la capital de La 

Rioja? 

12. Com que vaig bastant malament de geografia, em podries dir la capital de la comarca 

de la Noguera? I la del Baix Empordà? I la de la Selva? I la del Segrià? 

13. Em podries enviar una imatge dels 5 pics més als de la Terra? Em podries també dir 

el seu nom i quina altura tenen? 

14. Quantes medalles va guanyar Espanya en els últims jocs olímpics? Em podries 

detallar quantes d’or, quantes de plata i quantes de bronze? 

15. He vist anunciat per la televisió que ja puc fer uns quants tràmits per Internet 

referents a tramitar l’atur i buscar feina. On ho puc fer? Quins tràmits puc fer? 

16. Puc comprar entrades per els cines de Vic a través d’Internet? Si és que si, em pots 

dir quin recàrrec hi apliquen a cada entrada? 

17. Plutó és un planeta del sistema solar? Si és que no, des de quan no ho és? Hi ha 

imatges d’ell? Me’n pots fer arribar una? 

18. Estic pagant l’ADSL de telefònica i ho trobo molt car. Quines altres possibilitats tinc? 

Arriben al meu poble? Quines companyies? Quin preu? 

19. Què volen dir les sigles RSS? 

20. Fa temps es va aprovar el nou Estatut de Catalunya. Ara aquests dies se’n torna a 

parlar molt pel tema del finançament. La veritat és que encara no me l’he llegit. El 

puc trobar a través d’Internet? Me’l pots enviar? 


