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Internet 

Què és Internet? 
 

Els orígens del terme Internet els trobem en l’expressió anglesa 
Interconnection Network, que significa “xarxa interconnectada”. 
 
Així doncs, podem definir Internet com una xarxa pública i global 
d’ordinadors interconnectats mitjançant un protocol comú de 
comunicacions. 
 
També es coneix a Internet com “la xarxes de xarxes”, a causa de 
que milions de subxarxes domèstiques, acadèmiques, comercials i 
governamentals estan connectades entre sí. 
 
Gràcies a cables submarins de fibra òptica que comuniquen tots els 
continents de la Terra (excepte Antartida), Internet pot connectar les 
diferents xarxes existents. 
 

 
Il∙lustració 1: Cables submarins de fibra òptica 

 
 
 
 
 

Vídeo 1: Instal∙lació de cable submarí 
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Mitjançant un dispositiu electrònic, com per exemple un ordinador, 
telèfon mòbil, PDA, tablet, etc., es pot accedir des de qualsevol part 
del món, a tot un conjunt de serveis que més endavant explicarem. 
 
 

Il∙lustració 2: Tablet Il∙lustració 3: PDA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Un dels serveis que més èxit ha tingut en Internet ha estat la World 
Wide Web (WWW). La web es basa en tres estàndards per 
funcionar: la URL (Uniform Resource Locator), que s’encarrega de 
donar una adreça única per tal de localitzar cada pàgina; el HTTP 
(Hyper Text Transfer Protocol), que especifica la manera com 
s’enviarà i es rebrà la informació entre el navegador i el servidor; i 
l’HTML (Hyper Text Markup Language), un mètode per especificar 
com s’ha de veure aquesta informació al navegador. 
 

 
Il∙lustració 4: URL 

 
Existeixen molts altres protocols d’Internet: SMTP, per al correu 
electrònic; FTP, per la transmissió d’arxius; IRC, per les 
conversacions en línia; etc. 
 
 

http://www.google.es/imgres?q=URL&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=jcNho59YHU1vdM:&imgrefurl=http://1136100123.blogspot.com/2011/04/url.html&docid=anSOFGU-rOQsuM&w=380&h=249&ei=oFqNTqyED8Wo8QO947Uj&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=1&tbnh=115&tbnw=175&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=112&ty=72�
http://ca.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Tablet
http://ca.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator
http://ca.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ca.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ca.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://ca.wikipedia.org/wiki/FTP
http://ca.wikipedia.org/wiki/IRC
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Història i evolució 
 

Internet és, com tantes altres tecnologies innovadores, un 
invent militar. Va néixer a meitat dels anys seixanta a causa 
de l’interès que tenia l’exèrcit nord-americà per aconseguir 
comunicacions fiables i descentralitzades. El que pretenien 
era que, en cas d’un atac militar, les comunicacions no 
quedessin totalment bloquejades. 

Vídeo 2:
Història

d'Internet

 
Es poden establir quatre períodes claus en la història d’Internet: 
 

 Primer període: 1957-1970. Naixement d’Internet. 
 Segon període: 1970-1990. De l’exèrcit a la universitat. 
 Tercer període: 1990-1995. Expansió fora dels àmbits 

militars i universitaris. 
 Quart període: 1996-ara. Multimèdia i cents de milions 

d’usuaris.  
 

Primer període: 19571970. Naixement d’Internet. 

 

1957 Durant la Guerra Freda la Unió Soviètica llança l’Sputnik, el 
primer satèl·lit artificial de comunicació. En resposta a aquest fet, 
el Departament de Defensa dels Estats Units crea l’ARPA (sigles 
en anglès de l’Agència de Projectes d’Investigació Avançada). 

1961 Leonard Kleinroch, científic de la computació, publica el primer 
article sobre la teoria de commutació de paquets. 

1962 J.C.R. Licklider, investigador del Massachusetts Institute of 
Technology, llança la idea de la “Galactic Network”: una xarxa 
interconnectada globalment a través de la qual es podria accedir 
des de qualsevol lloc a dades i programes. 

1965 L’ARPA inicia un projecte d’interconnexió de 
computadors, que es va dir ARPANET i que va 
ser l’antecessor del que després es diria 
Internet.  

1966 Es desenvolupa el projecte ARPANET. Aquesta xarxa podia 
interconnectar els diferents ordinadors dels investigadors que 
s’anessin connectant a ella, de manera que va néixer així la 
xarxa troncal. 

1967 La nova xarxa ARPANET rep el tret de sortida. Un any més tard 
es dissenyen els primers programes i el primer maquinari 
específic per a xarxes. 

Il∙lustració 5: Logotip ARPANET

http://ca.wikipedia.org/wiki/Commutaci%C3%B3_de_paquets
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1969 Hi ha 4 centres interconnectats: la Universitat de Califòrnia, Los 
Angeles (UCLA), és seleccionada per a ser el primer node 
d’ARPANET. El centre d’investigació de Standford va proporcionar 
un segon node. Tercer node a la Universitat de California, Santa 
Barbara (UCSB), i quart node a la Universitat de Utah. Aquests 4 
nodes van constituir la xarxa original d’ARPANET. 
 

 
Il∙lustració 6: Xarxa inicial ARPANET 

 

Segon període: 19701990. De l’exèrcit a la universitat 

 

1970 El Network Working Group (NWG), liderat per S. Crocker, acaba 
el disseny del protocol Network Control Protocol (NCP, protocol 
de control de xarxa). 

1971 Ray Tomlison, enginyer electrònic, crea els 
protocols bàsics del correu (email), incloent-hi 
el símbol arrova (@) per posar-lo entre el nom 
de l’usuari i el servidor. 
És considerat un dels pares del correu 
electrònic. 

1972 El Sistema d’Agències d’Informació de Defensa crea el Internet 
Assigned Numbers Authority (IANA, Autoritat d’Assignació de 
Números d’Internet), responsable d’assignar una adreça única a 
cada ordinador connectat a Internet. 

1973 Vinton Cerf, enginyer nord-americà, dissenya la primera versió 
del programa de control de transmissió (TCP) que després va ser 
desenvolupat fins a convertir-se en el Transmission Control 
Protocol / Internet Protocol (TCP/IP), els protocols que 
actualment permeten el funcionament d’Internet. 

Il∙lustració 7: Ray Tomlison 
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Vinton Cerf es considerat un dels pares 
d’Internet. 

1980 Apareixen les primers aplicacions TCP/IP. Internet ja té 212 
servidors. 

1981 IBM llança el primer PC amb el sistema operatiu de Microsoft. 

1982 ARPANET adopta el protocol TCP/IP com a estàndard. 

1983 Es considera l’any de naixement d’Internet al separar-se de 
la xarxa la part militar i la civil. A partir d’aquest any tots els 
ordinadors connectats es canvien al nou protocol TCP/IP. 
Internet ja disposa de 562 servidors (ordinadors 
interconnectats). 
Es crea el Domain Name System (DNS, Sistema de Noms de 
Dominis): .com, .edu, .net, etc., més les sigles dels països). 

1985 Entra en funcionament els Domain Name System (DNS), un 
mètode per resoldre noms en adreces numèriques. 
 
 
 
El Ministeri d’Educació i Ciència d’Espanya, per mitj
Secretaria d’Universitats, va elaborar un pla per a interconnectar 
els centres de càlcul de les universitats. Així mateix, un grup 
d’experts de les universitats, centres de càlcul, organismes 
públics d’investigació i Telefónica, sota la coordinació de 
Fundesco, fa un informe que s’anomenà Projecte IRIS 
(interconnexió de recursos informàtics). 

à de la 

1987 Neix la primera versió de Windows. 
Hi ha més de 10.000 servidors 
interconnectats a tot el món.  

1989 Neix el Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE 
NCC, Centre de Coordinació de xarxes IP europees) amb la 
missió d’interconnectar les xarxes d’Europa. 
El nombre de servidors connectats a Internet arriba ja als 
100.000. 

Il∙lustració 9: Microsoft Windows 1.0 

Il∙lustració 8: Vinton Cerf 

Vídeo 3: Com funciona el DNS?
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Tercer  període:  19901995.  Expansió  fora  dels  àmbits  militars  i 
universitaris 

 

1990 Neix el primer proveïdor d’accés a Internet comercial. 
La xarxa ja té 313.000 servidors connectats.  
A Espanya FUNDESCO va canviar el nom 
del Programa IRIS per REDIRIS i es 
connecta a la xarxa troncal d’Internet, al 
costat d’Argentina, el Brasil, Xile, l’Índia, 
Suïssa, Àustria, Irlanda i Corea del Sud. 

1991 Tim Berners-Lee, investigador del Conseil Européen pour la 
Recherche Nucléaire (CERN, Organització Europea per a la 
Recerca Nuclear) de Suïssa, va elaborar la seva proposta d’un 
sistema d’hipertext: era el primer esbós de la World Wide Web. 
Berners-Lee va crear l’HTML, l’HTTP i les URL.  

1992 Es crea la Internet Society per vetllar pel bon funcionament de la 
xarxa. En aquesta organització seria on es pactarien els protocols 
que farien possible la comunicació. 
Internet ja té 1.136.000 servidors. 
A Espanya apareix el primer proveïdor d’accés a Internet: Goya 
Servicios Telemáticos. 

1993 Apareix el primer navegador d’Internet: el 
Mosaic. Fins aquell moment la xarxa era 
només text. A partir d’ara apareixen 
documents amb fons gris, gràfics i enllaços 
en blau. 

El creixement d’Internet supera el 350.000% en relació als 
servidors de fa deu anys (562). S’arriba gairebé als dos milions 
de servidors. 

1994 Any del primer correu brossa i del primer bàner comercial de la 
història. 
El nombre de servidors d’Internet assoleix els 
3.800.000.  
A la Universitat de Stanford dos estudiants creen 
un directori de coses interessants de la xarxa: 
Yahoo! Lycos. 
Es difon la versió comercial del navegador 
Netscape Navigator. 
A Espanya neix un altre proveïdor de serveis 
Internet: Servicom. 

1995 Es crea el cercador d’Internet Altavista. 
Neixen la llibreria Amazon.com i el lloc de subhastes eBay. 
Hi ha mes de 5 milions de servidors connectats a Internet. 

Il∙lustració 11: Logotip MOSAIC 

Il∙lustració 10: Logotip REDIRIS 

Il∙lustració 12: 
Logotip Netscape 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Prove%C3%AFdor_d%27acc%C3%A9s_a_Internet
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hipertext
http://ca.wikipedia.org/wiki/Html
http://ca.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ca.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator
http://es.wikipedia.org/wiki/Banner
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Quart període: 1996ara. Multimèdia i cents de milions d’usuaris 

 

1996 Microsoft llença l’Internet Explorer, la qual cosa dóna inici a la 
“guerra dels navegadors”. 
Internet ja té més de 9.400.000 servidors. 
A Espanya hi ha més de 100.000 ordinadors sota el domini .es. 

1998 Microsoft, amb el seu Explorer, té més del 80% 
dels navegadors, i és demandat per abús de 
posició dominant. 
Neix Google.  

1999 Neix NAPSTER, el primer programa d’intercanvi de fitxers (P2P). 

2000 El temut “efecte 2000” amb prou feines provoca problemes. 
Telefónica comença a oferir ADSL i els operadors de cable 
comencen a donar servei de banda ampla domèstica a Espanya. 

2001 NAPSTER es denunciat per les discogràfiques per afavorir la 
pirateria, fet que provoca el seu tancament per ordre judicial. 
Més endavant tornarà a reobrir com a servei de pagament. 

2002 La crisi de les puntcom és profunda. 
Explosió en l’ús dels blocs o blogger: pàgines escrites per 
internautes en les quals expliquen anècdotes de les seves pròpies 
vides i donen a conèixer les seves opinions. 

2003 Wifi s’enlaira com alternativa d’accés a Internet 
sense fil.  

2004 Surt a borsa Google, que llança el seu correu web Gmail. 
El navegador Firefox 1.0 fa forat en el domini del Microsof 
Internet Explorer. 

2005 Hi ha més servidors fora dels EUA que al seu territori.  
La xarxa té més de 300 milions d’ordinadors centrals, gairebé 60 
milions de dominis actius, més de 4.000 milions de pàgines web 
indexades per Google i més de 900 milions de navegants. 
Suècia té la penetració més alta (74% de la població), i Espanya 
és la 22 per accessos de banda ampla (gairebé 2,5 milions) i la 
12 per total de navegants (14 milions), però està per sota de la 
mitjana europea en penetració. 

Il∙lustració 14: 
Logotip WIFI 

Il∙lustració 13: Logotip 
inicial Google 

http://ca.wikipedia.org/wiki/D%27igual_a_igual
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_punto_com
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2006 Apareixen els principals exponents de la revolució 
del Web 2.0: Youtube, Facebook i GoogleEarth.  

2007 Les plataformes de descàrrega de continguts basats en 
tecnologies P2P aglutinen la majoria de trànsit de la xarxa. 

2008 Auge en l’accés a Internet mitjançant dispositius mòbils. 
El govern xinés construeix un sistema de filtratge i censura a la 
xarxa per a controlar els continguts que arriben als usuaris del 
país asiàtic. 

2010 Facebook arriba als 500 milions d’usuaris.  
Apareix l’iPhone 4 que marca una nova 
tendència. Internet es va desvinculant dels 
ordinadors i els dispositius mòbils prenen el 
protagonisme. 

2011 Wikileaks centra les mirades sociopolítiques fent difusió 
d’informació confidencial de diferents estats. 
El sistema operatiu Android per a dispositius mòbils supera l’iOS 
en nombre de terminals. 

Il∙lustració 15: 
Logotip Youtube 

Il∙lustració 16: 
iPhone 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/D%27igual_a_igual
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikileaks
http://es.wikipedia.org/wiki/Android
http://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
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Tipus de connexions 
 

La velocitat, qualitat i fiabilitat de la transmissió d’informació a través 
d’Internet depèn de la potència dels ordinadors i de la qualitat de 
connexió. En els últims anys, aquests dos factors han evolucionat 
d’una forma considerable. 
 
Actualment quasi bé la totalitat de les connexions a Internet es 
realitzen a través d’ADSL, però hi ha altres possibilitats de connexió. 
Els possibles tipus de connexió a Internet són: 
 
RTC (Red Telefónica Commutada): És com es connectaven els 
primers usuaris d’Internet. La connexió es realitza a través d’un 
mòdem (intern o extern). El sistema és molt simple: el mòdem es 
connecta a l’ordinador i a la xarxa telefònica, i converteix la senyal 
digital de l’ordinador en analògica. Aquesta modalitat de connexió 
permet una velocitat de 56Kbps (kylobytes por segon) 
 

 
Il∙lustració 17: Modem RTC extern 

 
RDSI (Red Digital de Servicios Integrados): És una modalitat de 
connexió que, a nivell domèstic no va tenir gaire èxit a Espanya. El 
principal problema és que aquesta modalitat d’accés només permet la 
transmissió de dades i, per tant, no permet la transmissió de veu a 
través de les línies. La connexió es realitza a través d’un mòdem 
específic RDSI. Es pot arribar a velocitats de 128kbps. 
 

 
Il∙lustració 18: Módem RDSI 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Telef%C3%B3nica_Conmutada
http://es.wikipedia.org/wiki/RDSI
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ADSL: Actualment és la connexió més popular. Els seus inicis van ser 
lents a causa de l’elevat preu de contractació. El gran avantatge 
d’aquesta modalitat és que funciona a través de les línies telefòniques 
convencionals i ofereix velocitats de banda ampla. En els últims anys, 
la guerra de preus entre els proveïdors a afavorit als usuaris. Les 
velocitats que es poden aconseguir són: fins 30 Mbps (Megabytes per 
segon) en la recepció i fins 1 Mbps en l’enviament de dades. 

 
Il∙lustració 19: Mòdem ADSL 

 
Cable: Es tracta d’un accés a Internet a través del cablejat de fibra 
òptica. És completament independent de les connexions telefòniques 
habituals i s’ofereixen connexions d’alta velocitat superiors a les 
proporcionades per l’ADSL, podent arribar fins als 100 Mbps. El 
principal problema és la disponibilitat, ja que molts pobles encara no 
disposen de cablejat de fibra òptica. 

 
Il∙lustració 20: Mòdem cable fibra òptica 

 
Via satèl·lit: En Espanya quasi bé no existeixen aquest tipus de 
connexions. Es necessiten molts accessoris i s’ha de tenir instal·lada 
una antena parabòlica. Pot ser interessant en llocs on no hi ha 
cobertura per cable. 
 

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


 
13  INTERNET I LA WEB 2.0 

Xarxa elèctrica: Es tracta d’un sistema que proporciona l’accés a 
Internet mitjançant la xarxa elèctrica, sense necessitat d’utilitzar la 
línia telefònica. Es necessita un dispositiu (adaptador PLC) que 
transformi les dades digitals, de manera que es puguin transmetre 
pel cablejat elèctric. Aquesta opció no ha tingut èxit al nostre país. 

 
Il∙lustració 21: Adaptador PLC (Power Line Communications) 

 
Connexió USB: Permet la connexió a la banda ampla a través d’un 
mòdem que es connecta a l’ordinador a través d’un port USB. Utilitza 
la tecnologia 3G/UMTS. 

 
Il∙lustració 22: Mòdem USB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.es/imgres?q=modem+usb&um=1&hl=ca&biw=1366&bih=644&tbm=isch&tbnid=noDHhtnO98p2AM:&imgrefurl=http://modemsyenlaces.blogspot.com/2010/12/manual-modem-usb-vodafone.html&docid=PmakCIiR1NvHJM&w=440&h=330&ei=9k-VTqybJsORswbo8tXjBQ&zoom=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Power_Line_Communications
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Els navegadors web 
 
Un navegador web, explorador web o browser (amb anglès), és 
una aplicació que permet a l’usuari recuperar i reproduir documents 
d’hipertext. Aquests documents es poden trobar ubicats en 
l’ordinador local o en un dels servidors web que es poden trobar 
situats a qualsevol part del món. Aquesta xarxa de documents és 
coneguda com a World Wide Web (WWW). 
 
Els navegadors actuals permeten mostrar documents amb qualsevol 
element multimèdia, com ara textos, gràfics, vídeos, sons, 
animacions, etc. 
 
Aquests documents, també anomenats pàgines web, tenen 
hipervincles que enllacen una porció de text o una imatge amb un 
altre document. Aquest seguiment d’enllaços, d’una pàgina a un altra, 
ubicada en qualsevol ordinador del món connectat a Internet, 
s’anomena navegació. 
 
Així doncs, l’objectiu principal d’un navegador web és mostrar 
informació a l’usuari. El primer que s’ha de fer és introduir una URL 
(Uniform Resource Locator), com per exemple http://www.uoc.edu. 
 
Les URL li serveixen a l’ordinador per trobar una pàgina web per tota 
la xarxa Internet. Freqüentment les URL comencen per HTTP (Hyper 
Text Transfer Protocol), que és el protocol utilitzat per la transacció 
de pàgines web. 
 
Hi ha molts navegadors web, però els més utilitzats avui en dia són 
Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome. 
Altres navegadors menys utiltizats són el Safari, Opera Browser, K-
meleon, etc. 
 
La següent gràfica mostra l’evolució de l’ús dels navegadors a partir 
de finals de l’any 2009: 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Hipertext
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hipervincle
http://es.wikipedia.org/wiki/URL
http://www.uoc.edu/
http://es.wikipedia.org/wiki/URL
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Il∙lustració 23: Gràfica evolució ús navegadors 

 
 
Microsoft Internet Explorer: és el navegador més utilitzat pels 
usuaris, tot i que molt lluny del 95% que tenia l’any 2002. Està 
preinstal·lat en tot els equips amb Windows, excepte a Europa que a 
partir de la versió Windows 7 ja no ho està. El seu punt fort és la 
integració amb Windows i el punt feble són els problemes de 
seguretat. 
 

 
Il∙lustració 24: Navegador Microsoft Internet Explorer 
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Mozilla Firefox: és un navegador de codi obert que s’ha convertit en 
la millor alternativa al Internet Explorer. Disposa de versions per a 
Windows, Mac i Linux. És un navegador bastant robust i s’afirma que 
és menys vulnerable a problemes de seguretat. 
 

 
Il∙lustració 25: Navegador Mozilla Firefox 

 
Google Chrome: a finals del 2008 Google va llençar el seu propi 
navegador. Aquest navegador, que cada cop té més usuaris, també el 
podem trobar disponible per Windows, Mac i Linux. Es caracteritza 
per la seva velocitat i simplicitat i s’afirma que és el més ràpid i 
estable dels navegadors. 
 

 
Il∙lustració 26: Navegador Google Chrome 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Codi_obert
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A través d’aquests enllaços podem obtenir ajuda i suport tècnic 
d’aquests 3 navegadors: 
 

 

Microsoft Internet Explorer: 
http://windows.microsoft.com/es-ES/internet-
explorer/help 

 

Mozilla Firefox: 
http://support.mozilla.com/es/home 

 

Google Chrome: 
http://www.google.com/support/chrome/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.es/imgres?q=internet+explorer&um=1&hl=ca&safe=off&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=M4HEP5dsPrZfZM:&imgrefurl=http://www.veryicon.com/icons/system/longhorn-r2/internet-explorer-6.html&docid=1BSJsvWfpEYNfM&w=256&h=256&ei=hiGLTougHozKsgaC-fmzAg&zoom=1�
http://www.google.es/imgres?q=internet+explorer&um=1&hl=ca&safe=off&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=xW6AqcNUmj0drM:&imgrefurl=http://www.jacodesigners.com/pagerank-chrome-firefox-internet-explorer/&docid=tiu-GWLiG_9wLM&w=526&h=509&ei=hiGLTougHozKsgaC-fmzAg&zoom=1�
http://www.google.es/imgres?q=internet+explorer&um=1&hl=ca&safe=off&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=qzp4fbGUAfliKM:&imgrefurl=http://www.muycomputer.com/2010/03/24/actualidadnoticiasinternet-explorer-falto-de-ritmo_we9erk2xxddw3ttlpd4wv5xj5kv7gr5pqcppigru6rghbt-s9niabzo-k2dk5-vt&docid=TplDWVvB3gGJAM&w=430&h=307&ei=hiGLTougHozKsgaC-fmzAg&zoom=1�
http://windows.microsoft.com/es-ES/internet-explorer/help
http://windows.microsoft.com/es-ES/internet-explorer/help
http://support.mozilla.com/es/home
http://www.google.com/support/chrome/
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Els cercadors web 
 
Als inicis de la World Wide Web, els continguts que es trobaven a la 
xarxa no eren gaire nombrosos i estaven molt localitzats en 
universitats o centres d’investigació. Per aquest motiu, la millor 
manera de recuperar-los era a través de directoris d’informació, és a 
dir, índex de webs creats per documentalistes o especialistes que 
categoritzaven la informació i agrupaven les pàgines d’un mateix 
tema. 
 
Progressivament es van anar incorporant continguts de diferents 
àmbits i es va fer necessari disposar d’eines més automàtiques que 
possibilitessin retrobar segons quines pàgines a partir de paraules 
clau. 
 
Els motors de cerca o cercadors web es poden agrupar en dos 
grans grups: 
 
Directoris: S’utilitzen per cercar informació general, ja que 
classifiquen els llocs webs dins d’una categoria (universitats 
catalanes, editorials, etc.). Alguns directoris també permeten cercar 
introduint paraules clau. S’ha de tenir en compte que alguns 
directoris es construeixen a partir d’altes realitzades pels usuaris, el 
que fa que la informació pugui ser molt limitada. Són exemples 
d’aquest tipus de cercadors: Yahoo i Dmoz-Open directory project. 
 

 
Il∙lustració 27: Cercador Dmoz‐Open directory project 
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Indexadors: Són sistemes de cerca per paraules clau. Es tracta de 
bases de dades que incorporen automàticament pàgines web 
mitjançant unes aplicacions informàtiques automàtiques anomenades 
robots o aranyes. Com que operen de forma automàtica, els 
indexadors contenen generalment més informació que els directoris. 
Els exemples més populars són Google i Bing. 
 

 
Il∙lustració 28: Cercador Google 

 
Per realitzar una cerca, s’ha d’escriure a la caixa d’entrada de text, la 
paraula o les paraules que identifiquen allò que volem trobar i a 
continuació prémer la tecla Enter. A l’hora d’escriure no fa falta posar 
accents i majúscules i, a més, els cercadors atorguen poca 
importància als articles, les preposicions i altres elements de 
connexió. 
 

 
Il∙lustració 29: Cercador Yahoo! España 

 
Fins i tot, si es fan algunes faltes d’ortografia a l’hora d’escriure, 
alguns cercadors, com ara Google, suggereixen frases o paraules 
correctes.  
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Il∙lustració 30: Exemple de cerca simple al Google 

 

 
Il∙lustració 31: Exemple de cerca simple al Google 

 
Quasi tots els cercadors disposen del botó de “cerca avançada” amb 
opcions per acotar la cerca per data, idioma, coincidències, etc. Per 
exemple, si volem cercar informació sobre la “Web 2.0”, escrita amb 
català, que estigui en format PDF i que hagi estat publicada durant 
l’últim any, escriuríem els següents paràmetres: 
 

 
Il∙lustració 32: Exemple de cerca avançada al Google 
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La Web 2.0 

Què és la Web 2.0 
 

Des del seus principis s’ha debatut molt sobre el significat real del 
concepte Web 2.0. Fins i tot alguns autors s’han atrevit a dir que 
aquest concepte no té cap validesa i que es tracta d’una simple 
paraula de moda buida de contingut. Però la majoria dels autors no 
estan d’acord amb això i afirmen que darrera de la Web 2.0 hi ha 
diferents realitats que encaixen totes amb aquest concepte. 
 
La primera idea que ens passa pel cap al parlar de la Web 2.0 està 
relacionada amb els programes informàtics, ja que el “2.0” del final 
ens fa pensar en una versió nova d’una aplicació. Aquest símil amb el 
món del software, en el que es van presentant noves versions a 
mesura que es produeixen avanços significatius, sembla apropiat per 
identificar aquesta segona fase de la història d’Internet. 
 
Segons la Wikipedia, el terme Web 2.0 es refereix a l’evolució recent 
del Word Wide Web, orientat als usuaris i no a les empreses. Per tant 
s’associa habitualment amb les aplicacions web que faciliten la 
compartició interactiva d’informació, el disseny centrat en 
l’usuari i la col·laboració dins el Word Wide Web. 
 
La web ha evolucionat d’un d’arxiu d’informació estàtica al 
començament dels anys noranta, a un servei interactiu amb l’usuari, 
dinàmic i altament canviant. 
 
Hem de tenir clar que el factor essencial de la web 2.0 són les 
persones. Així doncs, els usuaris han deixat definitivament la seva 
actitud passiva per convertir-se en un actor actiu i participatiu. 
 
Així doncs, la clau de l’èxit de la Web 2.0 es troba amb l’ampliació 
dels canals de comunicació per compartir coneixement, ja que fins 
ara cap altre medi no havia proporcionat aquesta capacitat per a la 
participació activa de l’usuari final. 
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Il∙lustració 33: Conceptes de la Web 2.0 

Segons José Antonio Merlo Vega, professor del Departament de 
Biblioteconomia i Documentació i director del Servei d’Arxius i 
Biblioteques de la Universitat de Salamanca, la Web social o la Web 
2.0 és un fenomen que està afectant d’igual manera als diferents 
àmbits de l’activitat humana. La nova Web està present en les 
relacions socials, en l’economia, en la comunicació, en l’administració, 
en l’educació, en la cultura, etc. 
 
Segons Merlo, hi ha 10 principis que defineixen a la Web 2.0: 
 

1. El navegador com a eina: Des de qualsevol navegador s’ha de 
poder tenir accés als serveis de la Web 2.0 

2. La cooperació com a mètode: Les tecnologies socials estan 
dissenyades amb arquitectures de la informació obertes, que 
permeten que es tinguin en compte les opinions i 
comportaments de tothom. 

3. La interoperabilitat com a fonament: Les tecnologies de la 
participació utilitzades en la web social permeten la integració 
de eines. Així, l’ús de protocols comuns i arquitectures obertes 
expliquen l’èxit de la Web social. 

4. La senzillesa com a pauta: La Web social ha simplificat al 
màxim la publicació de continguts. 
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5. L’etiquetatge com a sistema: Les aplicacions de la Web 2.0 
utilitzen les descripcions realitzades pels usuaris, les quals 
s’intercanvien de forma automàtica, establint xarxes de termes 
que portaran a informacions similars. 

6. La participació com a principi: En la Web social la informació 
es comparteix. Les tecnologies permeten una cooperació que es 
tradueix en la col·laboració dels usuaris a través de les seves 
aportacions, les seves conductes i les seves opinions. 

7. La varietat com a realització: La Web social no admet límits, ja 
que existeix una gran varietat de manifestacions. Des de la 
compra de productes en proveïdors que tenen en compte els 
gustos, accions i hàbits del usuaris, fins el servidors en els que 
es pot etiquetar la informació, passant pels servidors 
d’emmagatzemament d’arxius, en el que els documents es 
relacionen, tot pot ser classificat com a Web 2.0. 

8. La personalització com a possibilitat: L’usuari decideix com 
utilitzar les tecnologies de la participació, quins serveis li són 
útils i amb quines condicions els vol utilitzar. 

9. La experimentació com a norma: La renovació dels resultats 
és constant; les actualitzacions, permanents; les novetats, 
quotidianes. Es tracta de la versió beta contínua, com es sol 
denominar a aquesta característica de la Web 2.0 

10. El desinterès com a base. El caràcter social de la nova Web 
també inclou com element definitori la cerca del bé comú. Les 
tecnologies són obertes, a l’igual que també ho són els 
recursos. Es parteix de l’absència d’intenció mercantil, de la 
generositat o del altruisme en l’ús de les aplicacions, els serveis 
i les informacions.  

 
Al món de la Web 2.0 es poden incloure diferents conceptes com ara 
els blogs, els wikis, els marcadors socials, els podcast, els 
videopodcast, els RSS, els mashups, les xarxes socials, compartició 
d’objectes digitals multimèdia, etc. 
 
Per conèixer els principals conceptes que habitualment es relacionen 
amb la Web 2.0, a través d’aquest enllaç es pot accedir al Mapa 
Visual de la Web 2.0. 
 
 

Vídeo 4: La Web 2.0, la revolució social d'Internet 

http://www.internality.com/web20/
http://www.internality.com/web20/
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Història i evolució 
 

En la primera generació de llocs web, la funcionalitat era definida per 
un administrador, conegut pel nom de Webmaster. Moltes empreses i 
organitzacions públiques van crear aquest càrrec sense saber que 
tenia una caducitat molt propera. El Webmaster s’encarregava 
d’incloure, modificar i eliminar tota la informació de la pàgina web. 
 
La Web 1.0 estava formada per pàgines web estàtiques fetes amb 
llenguatge HTML que no s’actualitzaven freqüentment.  

 
Il∙lustració 34: Esquema de la Web 1.0 

L’any 1997 apareix la que es coneix com a Web 1.5. Es tractava de 
pàgines web que es construïen dinàmicament a partir d’una base de 
dades. 
 
A partir de l’any 2000, amb la filosofia de treball de la Web 2.0 es va 
donar participació a l’usuari receptor passiu per convertir-lo en un 
usuari generador d’informació de manera activa, a través de 
múltiples eines existents a la xarxa Internet i d’ús gratuït. 
 
Els canals RSS van donar molta empenta a la filosofia de treball de la 
Web 2.0, ja que permetien que en un lloc web creat per un usuari 
comú, es pogués també mostrar part de la informació d’un altre 
usuari. 
 

 
Il∙lustració 35: Esquema de la Web 2.0 

 
La següent il·lustració és un clar exemple de l’evolució de la Web 1.0, 
Web 1.5 i Web 2.0 al sector turístic: 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Webmaster
http://ca.wikipedia.org/wiki/HTML
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Il∙lustració 36: Exemple d'evolució de la Web al sector turístic 

 
A partir de l’any 2010 comença l’era de la Web 3.0 per aconseguir 
que la informació estigui emmagatzemada amb significat i que hi hagi 
diferències entre la semàntica o connotació que es dona a cada 
paraula. Així, a l’hora de cercar informació es podran fer 
diferenciacions entre un “banc” per demanar un crèdit, un “banc” de 
peixos” i un “banc” per seure. En l’últim capítol es parlarà amb més 
profunditat d’aquest concepte. 

 
Il∙lustració 37: Esquema de la Web 3.0 

Quan encara queden uns quants anys per la Web 4.0 ja s’està 
parlant d’aquest terme. El concepte Web 4.0 pot ser entès com el 
resultats d’una suma formada per: Web 3.0 + Intel·ligència artificial 
+ veu com a mitjà d’intercomunicació, tenint com a missió prioritària 
“unir intel·ligències”, de manera que la presa de decisions tingui lloc 
després d’una comunicació entre persones i ordinadors. 
 
L’evolució de la web es podria resumir amb aquests titulars: 
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Web 1.0 
1999-2000 

Persones connectant-se a la Web i la Web com a punt 
d’informació estàtica. 

Web 2.0 
2000-2010 

Persones connectant-se a persones, la intel·ligència 
col·lectiva com a centre d’informació i la Web és sintàctica. 

Web 3.0 
2010-2020 

Aplicacions Web connectant-se a aplicacions Web, les 
persones segueixen sent el centre de la informació i la Web 
és semàntica. 

Web 4.0 
2020-2030 

Persones connectant-se amb persones i aplicacions Web de 
forma ubiqua, s’introdueixen tecnologies com la intel·ligència 
artificial, la veu com a vehicle d’intercomunicació per formar 
una Web Total. 

 
 
 

 
Il∙lustració 38: Mapa d’evolució de la Web 
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Introducció a les eines de la Web 2.0 
 
Davant la varietat d’eines Web 2.0, seria convenient establir unes 
categories per agrupar-les de manera sistemàtica. 
 
Les categories proposades ordenen la Web 2.0 en quatre línies 
fonamentals: 
 

 Xarxes socials: són totes aquelles eines desenvolupades per a 
la creació d’espais que promouen o faciliten la conformació de 
comunitats i instàncies d’intercanvi social. 

 Continguts: fa referència a aquelles eines que afavoreixen la 
lectura i l’escriptura en línia, així com la seva distribució i 
intercanvi. 

 Organització social i intel·ligent de la informació: eines i 
recursos per etiquetar, sindicar i indexar, que faciliten l’ordre i 
emmagatzemament de la informació, així como d’altres 
recursos disponibles a la xarxa. 

 Aplicacions i serveis (mashup): dins d’aquesta categoria 
s’inclouen moltes eines, softwares, plataformes en línia i un 
híbrid de recursos creats per oferir serveis de valor afegit a 
l’usuari final.  

 
 

Xarxes socials 

 
Durant els últims anys, les xarxes socials s’han estès ràpidament en 
quasi tots els sectors socials. Es tracta de comunitats d’internautes 
que s’agrupen segons interessos, aficions o inquietuds comuns per 
escriure i compartir continguts multimèdia. També és un espai de 
retrobada entre persones que fa temps que han perdut el contacte o 
un lloc on se’n poden conèixer de noves. 
 

Facebook www.facebook.com 

Tuenti www.tuenti.com 

Linkedin www.linkedin.com 

Myspace www.myspace.com 

 
 
 

http://www.facebook.com/
http://www.tuenti.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.myspace.com/
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Il∙lustració 39: Mur de la UOC al Facebook 

 

Continguts 

 
Els “continguts generats per l’usuari” es refereix a tota aquella 
informació produïda per qualsevol usuari d’Internet sense requerir 
coneixements avançats. 
 
Mentre abans els continguts eren creats per persones amb certs 
privilegis (accés a plataformes tecnològiques, experiència en 
programació, etc.), ara aquests continguts es generen per usuaris 
que només necessiten un ordinador, connectivitat i coneixements 
bàsics en l’ús de la xarxa. 
 
Dins d’aquest apartat es poden agrupar els blogs, wikis, eines 
ofimàtiques a la xarxa, fotografies, vídeos i presentacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
29  INTERNET I LA WEB 2.0 

 

Weblog (Blogs) 
 
En aquesta categoria s’inclouen aquells sistemes de gestió de 
continguts especialment dissenyats per crear i administrar blogs. 
 
El terme blog (“bitàcola” en català) prové de la combinació de dos 
termes anglesos: web i log, el que vindria a ser un diari web. 
 
En general els blocs ofereixen la possibilitat de comentar els 
continguts, de manera que els lectors de les històries poden 
interactuar amb els autors. Per aquesta raó, els blocs han tingut 
àmplia acceptació més enllà de l’àmbit personal, i s’han utilitzat 
bastant en periodisme i per institucions i empreses per a comunicar-
se amb els lectors i clients. 
 
Les característiques d’un blog són: 
 

 Format de publicació en línia. 
 Configuració cronològica inversa. 
 Autoria majoritàriament individual. 
 Un estil breu, informal i subjectiu. 
 Continguts: enllaços, notícies i opinions. 
 Informació sempre actual i en línia. 
 Ofereix als lectors l’oportunitat de respondre als articles que es 

publiquen. 
 

Blogger www.blogger.com 

Wordpress www.wordpress.org 

Bitacoras www.bitacoras.com 

Blog.cat www.blog.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%A0cola_(web)
http://www.blogger.com/
http://www.wordpress.org/
http://www.bitacoras.com/
http://www.myspace.com/


 
30  INTERNET I LA WEB 2.0 

 

 
Il∙lustració 40: Blog dissenyat amb l'aplicació Blogger 

 
 

Wikis 
 
La paraula wiki procedeix del hawaià Wiki Wiki, que vol dir “ràpid”. 
Es tracta d’una pàgina web que es caracteritza per permetre l’edició 
col·laborativa, construïda de forma conjunta per diferents autors a 
través del seus navegadors webs. 
 
Els avantatges d’aquest sistema són clars: qualsevol persona que 
visiti la pàgina pot editar-la, i permet l’elaboració, correcció i millora 
en comú. 
 
El wiki més conegut és l’enciclopèdia Viquipèdia (Wikipedia en 
castellà), iniciada l’any 2001 amb l’objectiu de crear una obra de 
consulta cooperativa en múltiples idiomes i amb continguts lliures. La 
Viquipèdia funciona com un projecte autoorganitzat i té una sèrie de 
normes consensuades per la comunitat. 
 

Vikipèdia ca.wikipedia.org 

Wikispaces www.wikispaces.com 

 
 

http://www.viquipedia.com/
http://www.wikispaces.com/
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Il∙lustració 41: L'enciclopèdia lliure Viquipèdia amb català 

 
 

Eines ofimàtiques a la xarxa 
 
Avui en dia no fa falta que a l’ordinador es tingui instal·lat un paquet 
ofimàtic (Microsoft Office o OpenOffice.org) ja que es pot tenir la 
possibilitat de disposar d’aquestes eines ofimàtiques en línia, de 
manera que ens donin llibertat per treballar des de qualsevol 
ordinador que tingui connexió a Internet i un navegador. 
 
Aquesta pàgines web permeten emmagatzemar els documents 
generats en un espai que aquestes aplicacions reserven als 
navegants. Per tant, des de qualsevol ordinador amb connexió a la 
xarxa es pot tenir accés als documents privats, afavorint d’aquesta 
manera la mobilitat. 
 
A més, aquestes aplicacions permeten treballar en equip sobre un 
mateix document. Els membres del grup entren al lloc web que conté 
el document i hi accedeixen amb permís previ de l’autor. 
 

Google Docs docs.google.com 

Zoho Docs docs.zoho.com 

 
 
 

http://www.docs.google.com/
http://www.wikispaces.com/
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Il∙lustració 42: Aplicació Google Docs 

 
 
 

Fotografies 
 
Es tracta de plataformes que permeten emmagatzemar, publicar, 
compartir i editar fotografies digitals. Es classifiquen a través de tags 
(etiquetes) facilitant així la seva cerca. 
 
La intencionalitat és molt diversa, persones que incorporen 
fotografies dels seus actes socials amb amics, professionals, artistes 
o fotògrafs que volen promocionar-se, institucions i entitats 
comercials que ho utilitzen com un mecanisme per donar-se a 
conèixer, etc. 
 

Flickr www.flickr.com 

Picassa picassa.google.com 

 
 
 

http://www.flickr.com/
http://www.wikispaces.com/
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Il∙lustració 43: Web Flirckr per organitzar i compartir fotografies 

 

Vídeos 
 
En aquest cas parlem d’eines orientades a simplificar l’accés, edició, 
organització i cerca de materials multimèdia (àudio i vídeo). 
 

Youtube www.yotube.com 

Blinkx www.blinkx.com 

 

 
Il∙lustració 44: Vídeo del Campus Virtual de la UOC al Youtube 

http://www.yotube.com/
http://www.blinkx.com/
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Presentacions 
 
Aquestes eines ajuden a simplificar la elaboració, publicació i 
distribució de les presentacions estil Power Point. Són un recurs de 
gran utilitat per l’entorn educatiu i laboral. 
 
 

Slideshare www.slideshare.com 

Slide www.slide.com 

 
 

 
Il∙lustració 45: Cerca d'un Power Point sobre la Web 2.0 al Slideshare 

 

 

Organització social i intel·ligent de la informació 

 
El gran volum d’informació existent a la xarxa i la por a que l’usuari 
es sobresaturi d’informació (infoxicació), han fet incorporar eines que 
ajudin a organitzar i optimitzar el procés de cerca i identificació de 
continguts útils a Internet. 
 
 

http://www.slideshare.com/
http://www.blinkx.com/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Infoxicaci%C3%B3
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Alfons Cornella, en el seu llibre “Infonomia! com, la gestión 
inteligente de la información en las organizaciones” (2002), diu “Todo 
este fenómeno de multiplicación de la cantidad de información que 
existe en el mundo se ha venido a llamar la explosión de la 
información, aunque más bien debería llamarse la explosión de la 
desinformación, indigerible y confundidora”. 
 
Dins d’aquest apartat podem trobar els lectors RSS i els marcadors 
socials. 
 

Lectors de RSS – Agregadors de feeds 
 

RSS (Really Simple Syndication), és un format XML per sindicar o 
compartir contingut en la web. S’utilitza per a difondre informació 
actualitzada freqüentment a usuaris que s’han subscrit a un feed 
(font de continguts). 
 
A través d’un agregador o lector es poden llegir els continguts RSS 
sense necessitat d’un navegador. No obstant, també es pot utilitzar  
el navegador per veure continguts RSS, ja que les últimes versions 
d’aquests navegadors permeten llegir RSS sense software addicional.  
 
El principal avantatge del sistema és l’agilitat, ja que es fa innecessari 
haver de descarregar les imatges i els altres elements de la web, 
descarregant-ne només els titulars. I també el poder adjuntar el 
contingut de molts llocs web en un sol espai. 
 
La icona RSS (“ ”) permet subscriure’s automàticament a un canal 
d’informació. 
 

Google Reader www.google.com/reader 

Feedreader www.feedreader.com 

 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/RSS
http://ca.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
http://ca.wikipedia.org/wiki/RSS
http://www.google.com/reader
http://www.feedreader.com/
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Il∙lustració 46: Lector de notícies Google Reader 

 
 

Marcadors socials 
 

Els navegadors ens permeten guardar com a favorits aquelles webs 
que ens resulten interessants. D’aquesta manera hi podem accedir en 
altres ocasions sense tenir que memoritzar l’adreça o tenir que 
localitzar-la a través d’un cercador. 
 
Els marcadors socials són un tipus de mitjà social que permeten 
emmagatzemar, classificar i compartir aquestes webs que ens 
resulten interessants. En aquest sistema de marcadors socials els 
usuaris guarden una llista de recursos d’Internet que consideren útils 
en un servidor compartir. Aquestes llistes poden ser accessibles 
públicament o de forma privada. Altres persones amb interessos 
similars poden veure els enllaços per categories, etiquetes, etc. 
 
Aquestes aplicacions permeten també poder utilitzar aquests favorits 
en qualsevol ordinador connectat a Internet. 
 

Delicious www.delicious.com 

StumbleUpon www.stumbleupon.com 

Mister Wong www.mister-wong.com 

Diigo www.diigo.com 

 

http://www.delicious.com/
http://www.stumbleupon.com/
http://www.mister-wong.com/
http://www.diigo.com/
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Il∙lustració 47: Marcador social Delicious 

 
 

Aplicacions i serveis (mashup) 
 

Una particularitat que comparteix un gran número d’aplicacions Web 
2.0 és que afavoreixen la interoperabilitat i hibridació de serveis. És a 
dir, han estat elaborades per facilitar la creació d’eines per permetin 
una integració més transparent de varies tecnologies en una sola. 
  
Un mashup és una pàgina web o aplicació que utilitza i combina 
dades, presentacions i funcionalitats procedents d’una o més fonts 
per crear nous serveis. Les principals característiques del mashup són 
la combinació, la visualització i la agregació de cara a transformar les 
dades existents en altres més útils per ús tant personal com 
professional. 
 
Un exemple d’aquest tipus d’aplicacions és Panoramio. Es tracta d’un 
lloc web que permet pujar fotografies geolocalitzades en Google 
Maps. Quan un usuari puja una fotografia, el sistema li ofereix la 
possibilitat d’ubicar-la en els mapes de Google. 
 

Panoramio www.panoramio.com 

Wikilog es.wikiloc.com 

 

http://www.panoramio.com/
http://www.wikiloc.com/
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Il∙lustració 48: Web Panoramio 
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Què és la Web 3.0 
 
El terme Web 3.0 o Web semàntica és freqüentment utilitzat pel 
mercat per promocionar les millores respecte a la Web 2.0. Aquest 
terme va aparèixer per primer cop l’any 2006 en un article de Jeffrey 
Zeldman, un dissenyador de webs i autor de diversos llibres 
relacionats amb els estàndards del disseny web. 
 
Segons la Wikipedia, la Web 3.0 és un terme que s’utilitza per 
descriure l’evolució de l’ús i la interacció en la xarxa a través de 
diferents camins. 
 
El World Wide Web Consortium (W3C) defineix la web semàntica com 
una web estesa, dotada de major significat en la que qualsevol usuari 
d’Internet podrà trobar respostes a les seves preguntes d’una forma 
més ràpida i senzilla, gràcies a una informació més ben definida. Al 
dotar a la web de més significat i, per tant, de més semàntica, es 
poden obtenir solucions a problemes habituals en la cerca 
d’informació gràcies a la utilització d’una infraestructura comú, 
mitjançant la qual, es possible compartir, processar i transferir 
informació d’una forma més fàcil. 

 
Il∙lustració 49: Logotip de la World Wide Web Consortium 

La web ha canviat profundament la forma de comunicar-se, de fer 
negocis i de realitzar el treball. Avui en dia la comunicació amb 
pràcticament tot el món en qualsevol moment es pot fer a baix cost. 
Es poden fer transaccions econòmiques a través per Internet. Es té 
accés a milions de recursos, independentment de l’idioma i la situació 
geogràfica. Tots aquests factors han contribuït a l’èxit de la web. Però 
al mateix temps han originat els seus principals problemes: 
sobrecàrrega  d’informació i heterogeneïtat de fonts d’informació amb 
el conseqüent problema de interoperabilitat.  
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/W3C
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La web semàntica ajuda a resoldre aquests dos importants problemes 
permetent als usuaris delegar tasques en software. Gràcies a la 
semàntica en la web, el software és capaç de processar el seu 
contingut, raonar amb aquest, combinar-lo i realitzar deduccions 
lògiques per resoldre automàticament problemes quotidians. 
 
En resum poder dir que la Web 3.0 o Web semàntica és una nova 
manera de fer les webs actuals molt més accessibles per als 
cercadors, per obtenir cerques més exactes. Només amb l’ús dels 
cercadors, els usuaris tindran consciència de que les webs han 
canviat al trobar millors resultats en les seves cerques. 
 
 

Vídeo 5: Web 3.0 
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