
DEZ   + 1 CONSELLOS PARA USAR   
CON EFICACIA

1. NON PRECISAS DISTINGUIR   
MAIÚSCULAS DE MINÚSCULAS.

Os resultados serán os mesmos se buscas 
Fernández Paz ou fernández paz.

2. USA COMIÑAS para BUSCAS   
EXACTAS

Se pos unha frase entre comiñas na caixa 
de  busca,  Google  devolverache  os 
resultados que conteñen esa frase exacta. 
Usaas  cando  queiras  atopar  algo  moi 
concreto

“segunda guerra mundial”

3. EXCLUIR PALABRAS DUNHA BUSCA  

Utiliza  o  signo  “menos”  (non  o  guión), 
diante da palabra que queiras omitir. Ex.

Lácteos-leite

Google  amósache  os  resultados  que 
conteñen  a  palabra  lácteos pero  ningún 
conterá a palabra leite

4. DESTACAR PALABRAS PARA A SÚA   
BUSCA.

Para  acoutar  a  busca  dun  tema  amplo, 
escribe  o  signo  +  diante  da  palabra  ou 
palabras que desexamos forzar coa busca 
(sen espazos).

Fernández Paz+obra

5. RANGOS NUMÉRICOS  

Se  queres  coñecer  a  vida  de  Cervantes 
entre os anos 1547 e 1600 (o resto non che 
interesa  ou  xa  o  sabes).  A  busca  debes 
realizala así. 

Cervantes 1547...1600

6. ATOPAR PÁXINAS QUE CONTEÑAN   
UNHA PALABRA OU OUTRA

Usa o operador OR (sempre en maiúsculas).

Tenda zapatos OR bolsos

7. O COMODÍN  

¿Cómo  se  titulaba  aquel  libro  ou  aquela 
película?.  Algo  así  como  “Non sei  qué  de  
voraces  sombras”.  Google  resólveche  a 
dúbida se usas o * asterísco como comodín

* de voraces sombras

8. PREGÚNTALLE A GOOGLE  

Google  tamén  che  responde  a  preguntas 
sinxelas como:

¿Cuál es la moneda de Japón?

9. DEFINICIÓNS DE PALABRAS  

Se escribes  define: antes da palabra que 
queres,  Google  darache  a  definición  que 
buscas

Define:soberbio

10. CONVERTER MOEDAS  

Google converte moedas doutros países en 
euros.

36 libras en euros

11. BUSCA DE IMAXES

Se a imaxe que atopas para o traballo é moi 
pequena, unha vez feita a busca, escolle a 
opción  de  “imaxes”  na  parte  superior,  e 
unha  barra  permitirache  seleccionar 
imaxes  “extra  grandes”,  “grandes”, 
“medianas” e “pequenas”.



NORMAS PARA NAVEGAR POR 
INTERNET

A  navegación  por  internet  non  está 
exenta de riscos. Por eso deberías ter 
en conta estas orientacións:

1. Non  debes  dar  os  teus  datos 
persoais  a  ninguén  a  través  de 
Internet. 

2. Nunca  quedes  con  persoas  ás  que 
coñeceras a través de Internet

3. Non  envíes  datos  persoais  a 
concursos  ou  páxinas  web 
descoñecidas.

4. Nunca  envíes  unha  foto,  nº  de 
tarxeta  de  crédito  ou  datos 
bancarios.

5. Nunca  respondas  a  mensaxes 
desgradables ou incitantes.

6. Nunca  abras  anexos  descoñecidos, 
poden conter virus.

NORMAS DE USO DOS ORDENADORES 
DA BIBLIOTECA

1. Para  usar  este  servicio  terás  que 
apuntarte  na  “Folla  de  uso  dos 
ordenadores”.

2. En  cada  ordenador  só  pode  haber 
como máximo dúas persoas.

3. Está prohibido usar o “Chat”.
4. Uso  exclusivo  para  búsqueda  e 

tratamento de información.
5. Co fin de que outros usuarios poidan 

usar  os  equipos,  haberá  un  límite 
máximo de 15 minutos.

6. Non  está  permitido  modificar  a 
configuración dos equipos en ningún 
sentido.  Nin  danar  ou  destruir 
equipos, progrmas ou bases de datos. 
Nin  agregar,  alterar  ou  borrar 
arquivos  na  memoria  dos 
ordenadores.

7. O  uso  da impresora solicitarase  ó 
profesor/a  responsable  nese 
momento  da  Biblioteca,  uso  que 
estará  limitado  á  realización  de 
tarefas ou traballos escolares.

8. Considerarase  falta  grave  o 
deterioro  ou  modificación 
intencionada  dos  parámetros  de 
configuración dos ordenadores, do 
software instalado e a utilización 
dos ordenadores para xogar.
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