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IDEAS PARA UTILIZAR O ORDENADOR E INTERNET NO
ESTUDO

Algunhas veces o sentido común é o menos común dos sentidos…
O mellor consello sería utilizar o ordenador con sentido común.
Aquí solo che damos unhas ideas e consellos moi xerais.

1. Familiarízate cos programas do teu ordenador. Se, como adoita ser habitual, o teu
pai é cliente de Bill Gates e tes Windows (xa che ensinaremos Linux cando cumpras
algúns anos máis), ímosche recordar catro programas doados e útiles:

•

Word. É un procesador de textos. É dicir, podes escribir texto: palabras,
frases. Podes pasar os teus apuntamentos, unha carta... calquera cousa que
escribas. Ten moitas vantaxes. ¿Dígoche algunhas?. A primeira é que te indica
cando unha palabra a escribiches mal. Che a subliña en vermello e podes
corrixila (co botón dereito sáenche as opcións corrixidas). Así que podes
mellorar a túa ortografía e evitar que nos teus traballos do Cole cometas faltas.
Tamén podes facer presentacións moi chulas con imaxes (copiando e
pegando), táboas, etc. Se dedicas algo do teu tempo a pescudar sobre os
botóns e os amigos ou os teus pais che van ensinando cousas, aprenderás
trucos moi interesantes.

•

Paint. Podes colorear, debuxar o que che dea a gana. É útil para soltar a túa
vea creativa e ensinarche a debuxar sen límites. Podes facer centos de
cousas. É moi doado e intuitivo. Gustarache.

•

Calculadora. Acórdate que a tes no ordenador.

•

Messenger. Aparte de intercambiar fotos, música e outros arquivos, recorda
que podes intercambiar apuntamentos e información de cos teus compañeiros
de clase.

•

E se te animas moito máis... Dille aos teus pais que che ensinen PowerPoint
(para traballos nos que sexa moi importante a presentación), unha folla de
cálculo (Excel), etc. Recorda que hai miles de programas moi útiles en Internet
e que podes baixar ao teu ordenador e utilizalos.
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2. Buscar e obter información de Internet. Hai moita información en Internet que pode
ser útil para as túas materias e traballos. Aquí van algúns consellos.
•

Buscar co Buscador Google. Quizais atopaches esta páxina a través del,
recorda que ten outras ferramentas. Buscador de imágenes, mesmo un
Directorio onde os sitios web veñen clasificados por temas. Google ten máis de
4,285 millóns de páxinas "indexadas" no seu buscador.
Algunhas son de calidade outras non. Farás ben en
informarte coa axuda dos teus pais ou dos teus profesores
de se os materiais que atopas nun sitio son fiables ou non.

•

Aconsellámosche algúns sitios que poden ser interesantes para os teus
traballos:

o

As hemerotecas dos xornais máis coñecidos (El País, é de
pagamento),El Mundo...

o

Páxinas web de profesores da materia que che interesa (algunhas
adoitan ter materiais, consellos, enlaces).

o

Páxinas dos organismos públicos (Ministerio de Educación
Ciencia,Consejerías de Educación de tu Comunidad Autónoma, etc.

o

E respecta os dereitos de propiedade intelectual (copyright), Se colles
algo dun sitio, recorda citar a páxina onde está: http://www....

o

Non esquezan os recursos recomendados polos organismos educativos
(colexios, universidades). Por exemplo, esta base de datos de
diccionarios. O un moi sinxelo de utilizar do diario El Mundo (dicionario
lingua española, sinónimos, etc.).

y

Se es hábil á hora de buscar... atoparás cousas moi interesantes.
Recorda algúns trucos:
o

Os resultados da busca adoitan variar se buscas singular ou plural:
proba con hienas ou hiena... Por certo verás que saímos en hiena e
hienas. Ao mellor tráeche conta probar con ambas as dúas buscas.

o

Pensa ben e restrinxe a túa busca se obtés excesivos resultados. Por
exemplo se buscas "os montañés" obterás máis dun millón de páxinas
(web persoais, xamón montañés, etc.). Se buscas: "Os montañés tele
5" os resultados quedan reducidos a uns 17 mil.
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o

Se sabes inglés, aproveita... Recomendámosche que fagas a seguinte
proba. Se buscas en Google "España" sairanche uns cinco millóns de
páxinas. Se agora buscas "Spain" che sairán máis de 35 millóns de
páxinas. O desenvolvemento da información en inglés é moi superior ao
que hai en español, practicamente en todos os temas.

Se non atopas a páxina picando no título da busca poden picar "caché"
(Google tenas gardadas).

