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COM AJUDAR AL TEU FILL O FILLA A FER UNA RECERCA PER INTERNET?
1. A la classe s'elabora un guió
2. S'han de tenir clares les preguntes de recerca
ex: per què tirem sal als carrers quan neva?
com aguanten en peus les piràmides després de tants segles?
què mengen els eriçons?
3. Buscar les paraules clau (seran aquelles que posarem a la barra de recerca al
buscador) Màxim 3 paraules sense connectors.
ex: sal neu carrer
tirar sal als carrers quan neva
4. Buscar als webs o cercadors donats per l'escola (al Busca i Trobaràs, des de la
mateixa web de l'escola o des del blog de biblioteca: són webs segures, sense
publicitat)
http://cercamogent.blogspot.com.es/
ex: Busca i Trobaràs - Cercadors - Google.cat
Escriure: sal neu carrer
Triar la web relacionada amb ciència, en aquest cas, la segona entrada.

5. Comprovar que el text respon a la pregunta.
6. Copiar a mà o en word el text seleccionat.
7. Llegir amb atenció la informació.
8. Eliminar la informació irrellevant.
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9. Subratllar les paraules importants.

10. Respondre a la pregunta, redactant amb les teves paraules, buscant verbs,
sinònims i connectors (i, doncs, perquè, o, llavors...)
ex: L'aigua es congela als 0 graus, per tant, quan neva fa 0 graus.
Si tirem sal a la neu es forma una dissolució que es congela a una temperatura
inferior als 0 graus.
Quan es circula per la carretera, per seguretat, interessa que no hi hagi gel, per
tant, si es tira sal es formarà una dissolució que necessitarà una temperatura
molt més baixa per congelar-se. El gel es desfarà amb la sal i els cotxes podran
circular sense perill.
11. Organitzar la informació segons el guió.
Recordeu que l'ordinador que faci servir el vostre fill o filla ha de tenir un control
parental. Podeu trobar tota la informació sobre com restringir l'accés a determinat
contingut a: http://internetsegura.cat/pares/guies-pares/

