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L’Obra Social ”la Caixa” i el programa Gent3.0 volen seguir contribuint a difondre, entre el col·lectiu
de persones grans, el coneixement i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
La finalitat última és promoure el rol que les persones grans tenen en la societat i millorar el seu
benestar. Per aquesta raó, les eines i els canals que ofereix la xarxa i que faciliten la comunicació
i la participació de les persones grans s’han de poder integrar en el seu dia a dia, sempre que
contribueixin a millorar la seva qualitat de vida.
Els tallers de «Xarxes socials» i el de «La xarxa, en el nostre dia a dia» s’han creat amb la voluntat
d’ampliar i reforçar les possibilitats de comunicació i participació de les persones grans. La proposta pedagògica que acompanya aquests tallers és una guia i una orientació perquè el dinamitzador l’adapti a les necessitats i les inquietuds del grups de participants.
Esperem que, d’aquesta manera, tots puguem contribuir a la difusió de la web social entre les
persones grans.
La proposta metodològica i didàctica d’aquesta guia ha estat elaborada amb el suport del Sr. Jaume
Torroella Cuenca, mestre i pedagog, professor de pedagogia de la Universitat de Girona, i del
Sr. Vicens Gómez Molina, mestre i pedagog, director de l’Aula de Formació de Persones Adultes
La Selva.
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Introducció
Dinamitzador o dinamitzadora,
Aquesta proposta didàctica està pensada perquè tinguis a mà una eina que t’ajudi a fer amb els teus
participants el taller de «Xarxes socials» per a majors de 50 anys. En aquest document trobaràs una
primera part (del capítol 2 al 7) en la qual es plantegen els objectius del taller i les qüestions de contingut i metodologia que hauràs de tenir en compte abans d’engegar el curs. La segona part (capítols
8, 9 i 10) conté una breu introducció al taller perquè et puguis situar amb garanties davant la proposta
didàctica. La tercera part (del capítol 11 al 18) és la programació didàctica de les vuit sessions que
componen el taller. Finalment, trobaràs una ampliació de continguts perquè, abans d’iniciar el taller
amb els teus participants o usuaris, puguis fer un petit aprofundiment i repàs de tots els continguts
que treballaràs al taller.
La nostra intenció és que aquest document sigui alhora un plantejament metodològic i una proposta
didàctica que ens agradaria molt que fessis teus perquè puguis ajudar els participants a introduir-se
en el món de la comunicació digital i les xarxes socials.
En aquest sentit, des de l’inici de la guia et volem recalcar que el taller que et presentem a continuació no és cap curs d’especialització ni aprofundiment, sinó que, senzillament, és una proposta per
engrescar les persones majors de 50 anys a introduir-se en l’ús de les xarxes socials perquè, si ho
creuen convenient, en facin l’ús que més els convingui.
Finalment, cal que tinguis en compte durant tota la teva formació i durant la preparació i l’execució
del taller que aquesta guia que et presentem dóna peu a la flexibilitat. Per tant, cal que l’adaptis al
teu estil docent, als teus coneixements i experiències prèvies, al context on es dugui a terme el taller
i, sobretot, als interessos i les inquietuds dels teus participants. Només d’aquesta manera aconseguiràs que el taller sigui realment eficaç i permeti als teus participants introduir-se en la comunicació
digital mitjançant les xarxes socials.
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Descripció del taller
Les xarxes socials han esdevingut un element clau en la comunicació entre les persones gràcies a
la infinitat d’opcions que ofereixen a l’hora de compartir a través seu i per la seva immediatesa. Per
això, aquest taller és una proposta de formació pensada perquè les persones més grans de 50 anys
tinguin l’oportunitat de conèixer aquestes xarxes i s’introdueixin en el seu ús.
Així, els participants podran descobrir el munt de noves possibilitats que s’obren a partir del coneixement d’aquestes eines i comparar el seu ús amb situacions de la vida quotidiana relacionades amb la
comunicació i les relacions socials. Per això, sovint o gairebé sempre compararem «fins ara i a partir
d’ara» pel que fa al seu dia a dia social i comunicatiu.
El taller té com a punt de partida treballar de manera pràctica amb els participants a partir del guiatge
del dinamitzador i promocionar de seguida la pèrdua de la por en l’ús de les xarxes socials. Per tant,
el taller és alhora una eina de motivació i una oportunitat d’aprenentatge per a les persones que es
volen iniciar en l’ús d’aquestes xarxes.
De manera específica, es treballaran i es presentaran Facebook i Twitter com a plataformes més
representatives i d’ús més massiu.
Finalment, a l’última sessió demanarem als participants que expressin la utilitat i l’experiència que
han extret del taller, per tal que comparteixin idees i recursos amb la resta de companys i, alhora, ens
ajudin a fer l’avaluació posterior del curs.
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Objectius i competències
del taller
Objectiu principal del taller
L’objectiu principal d’aquesta proposta didàctica és que els participants amb uns coneixements bàsics en la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) s’introdueixin en l’ús
de les xarxes socials alhora que en comprenen la utilitat i, en conseqüència, puguin decidir quin ús en
volen fer en la seva vida quotidiana per ampliar o millorar les seves possibilitats de comunicació amb
l’entorn més pròxim.
Objectius específics del taller
- Reduir al màxim la distància entre les generacions més grans de 50 anys i les noves formes de
comunicació, interacció i participació lligades a les noves tecnologies mitjançant la formació de les
persones i la difusió d’aquestes plataformes.
- Aprofundir en el canvi de paradigma que ha suposat l’esclat de l’anomenat web social i en les seves
conseqüències a l’hora de comunicar-nos, relacionar-nos, participar socialment i consumir.
- Definir el perfil del nou consumidor i comprendre la relació actual entre aquest i les marques de tota
mena (comercials, institucionals, persones públiques, etc.).
- Analitzar les claus d’una societat connectada i multipantalla amb les relacions socials que se’n deriven per facilitar la motivació en l’aprenentatge de l’ús de les eines i les plataformes principals que
tenim a l’abast actualment.
Competències generals que han d’assolir els participants
- Comprendre les xarxes socials com una oportunitat més de comunicació.
- Conèixer les característiques de diferents xarxes socials i les seves especificitats.
- Comparar diferents situacions i possibilitats de comunicació amb les xarxes socials o sense: avantatges i inconvenients.
- Conèixer les mesures bàsiques que garanteixen la seguretat i la privacitat en l’ús de les xarxes
socials.
- Dur a terme els processos bàsics de registre, configuració i edició per utilitzar les xarxes socials.
- Utilitzar amb fluïdesa les xarxes socials.
- Crear les pròpies xarxes socials segons els interessos i els gustos dels participants.
- Interactuar amb tot el grup mitjançant les xarxes socials que es proposen al taller.
- Conèixer i saber aplicar les possibilitats de comunicació de les xarxes socials en les situacions del
dia a dia.
Competències específiques que han d’assolir els participants
- Comprendre què és una xarxa social.
- Saber què és i per a què serveix un bloc.
- Saber què és i per a què serveix Facebook.
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- Saber què és i per a què serveix Twitter.
- Registrar-se a Facebook i Twitter.
- Configurar els comptes de Facebook i de Twitter i gestionar la seva privacitat.
- Editar el perfil de Facebook.
- Interactuar amb els amics i amb la xarxa utilitzant l’entorn de Facebook i de Twitter.
- Diferenciar el perfil de Facebook de la pàgina de Facebook.
- Crear i gestionar un grup de Facebook.
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Perfil dels participants
en el taller
Aquest taller està adreçat a persones adultes, majors de 50 anys, que hagin tingut un primer contacte amb les TIC, de manera que en tinguin un coneixement elemental. Aquest nivell correspon a una
persona usuària amb un domini bàsic d’aquestes tecnologies i que s’ha iniciat en el seu coneixement
i ús. En altres paraules, aquest taller no és un curs d’introducció a les TIC, sinó que està pensat perquè les persones amb unes competències bàsiques en aquestes tecnologies es puguin introduir en
el coneixement i l’ús del web 2.0.
Per tant, és important que les persones participants en aquest taller tinguin coneixements generals de:
- La tecnologia digital i l’ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
- La navegació i la comunicació en el món digital.
- El tractament de la informació escrita i gràfica (foto i vídeo).
Així mateix, també és important que els participants disposin de:
- Correu electrònic.
- Coneixements bàsics en l’ús del correu electrònic:
Accés al correu web (usuari i contrasenya).
Gestió bàsica de missatges: carpetes.
Ús del correu electrònic: enviament i rebuda de missatges.
En aquest sentit, és molt important que el dinamitzador o dinamitzadora tingui la informació bàsica
prèvia sobre els participants per garantir que poden aprofitar al màxim el taller. Per això, a l’apartat
d’avaluació trobarà eines per fer aquesta prospecció inicial sobre els participants.
De totes maneres, es recomana que els participants, en termes generals, hagin fet un curs
d’adquisició de les competències bàsiques en l’ús de les noves tecnologies. En cas contrari, caldrà
parar atenció al model de qüestionari inicial del participant per poder resoldre possibles mancances
abans de començar el taller.
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Continguts del taller
• Sessió 1: Introducció a la comunicació digital
Bloc 1: Benvinguda als participants i introducció del taller
Bloc 2: Introducció a la comunicació digital
Bloc 3: Els blocs: quadern de bitàcola
Bloc 4: Minuts per al debat
• Sessió 2: La xarxa social Facebook
Bloc 1: Les xarxes socials: què és Facebook?
Bloc 2: Per a què serveix Facebook?
Bloc 3: Donar-se d’alta a Facebook
• Sessió 3: Configurem i posem en marxa el nostre Facebook
Bloc 1: Configuració del compte de Facebook
Bloc 2: Trobem les nostres amistats
• Sessió 4: La pàgina principal i el perfil de Facebook
Bloc 1: La pàgina principal de Facebook
Bloc 2: La pàgina del perfil de Facebook
• Sessió 5: Utilitzem Facebook
Bloc 1: Les pàgines de Facebook
Bloc 2: Els grups de Facebook
Bloc 3: Fem un repàs de Facebook
• Sessió 6: La xarxa social Twitter
Bloc 1: Què és Twitter i per a què serveix?
Bloc 2: Donar-se d’alta a Twitter
Bloc 3: Configuració del compte de Twitter
• Sessió 7: Posem en marxa Twitter
Bloc 1: Posem en marxa Twitter
Bloc 2: El primer tuit o piulada
• Sessió 8: Conclusions i avaluació del taller
Bloc 1: Resolució dels dubtes generals dels participants
Bloc 2: Proposta de manteniment del grup de Facebook per comunicar-se entre els participants
un cop acabat el taller
Bloc 3: Exposició d’experiències per part dels participants
Bloc 4: Avaluació individual del taller per part dels participants
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Avaluació
Els processos i els moments d’avaluació del taller que plantegem tenen com a objectiu general
garantir l’èxit i la qualitat de la formació, i es basaran en tres moments i tres objectes d’avaluació.
Al quadre següent et presentem la combinació de l’avaluació segons cada moment i objecte, amb
la indicació de les eines d’avaluació que es proposa utilitzar.

Objecte d’avaluació

Els participants

El dinamitzador

El taller

Moment d’avaluació
Inicial

Perfil dels participants.
Qüestionari inicial
amb dades personals
dels participants
i rellevants per al
taller (edat, disponibilitat d’aparells, adreça
electrònica, formació
prèvia, etc.).

Formativa
o continuada

Aprofitament, seguiment i interès dels
participants.
Observació directa.

Final

Resultats dels participants quant a aprenentatges assolits. Avaluació de l’assoliment
dels objectius a partir
de la informació de la
darrera sessió. Observació directa.

Valoració del dinamitzador del taller per part
dels participants.
Qüestionari final dels
participants.

Valoració general del
taller (espais, continguts,
qualitat del
material, etc.).
Qüestionari final dels
participants.
Qüestionari final del
dinamitzador.

Avaluador

El dinamitzador o el
centre

Els participants

Els participants
i el dinamitzador

Seguiment del funcionament del taller:
satisfacció, assistència i
grau d’assoliment.
Observació directa i
registre d’assistència.
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Com veiem, hi ha dues maneres d’avaluar:

Els qüestionaris
Contenen les variables i els indicadors que s’han d’avaluar o conèixer en cada cas:
- Qüestionari inicial dels participants. Fitxa que han d’omplir els participants amb les seves dades
personals i informacions importants per al dinamitzador. Aquesta fitxa s’omplirà al començament
del curs a l’espai de l’Observatori. L’objectiu és recollir informació dels participants per posar-la a
l’abast del dinamitzador o dinamitzadora i que d’aquesta manera es pugui disposar del perfil dels
participants abans d’iniciar el curs. Per accedir a aquestes fitxes qüestionari, cal accedir a l’espai de
l’Observatori i obrir-les a cada ordinador perquè els participants les puguin omplir.
- Qüestionari d’avaluació final dels participants. Aquest qüestionari, que ompliran els participants
a través de l’espai de l’Observatori a la darrera sessió, ens permetrà avaluar la satisfacció del taller
per part dels usuaris i valorar diferents aspectes com ara la metodologia, els continguts i la docència. El dinamitzador trobarà el «Qüestionari d’avaluació dels participants en el taller» a l’espai de
l’Observatori. Caldrà que l’obri a cada ordinador perquè els participants el puguin omplir.
- Qüestionari d’avaluació final del dinamitzador. Aquest qüestionari, que omplirà el dinamitzador a
través de l’espai de l’Observatori una vegada acabat el taller, li permetrà valorar l’aprenentatge dels
participants i el taller en general (guia didàctica, programació, espais, etc.). Per omplir el «Qüestionari
d’avaluació del dinamitzador o dinamitzadora del taller» cal accedir a l’espai de l’Observatori.
L’observació directa
Són totes les actuacions d’observació que el dinamitzador o dinamitzadora farà durant les sessions
per determinar el grau de seguiment i assoliment dels continguts per part dels participants i que li
han de permetre regular les sessions per optimitzar-les al màxim d’acord amb els participants.
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Metodologia
Per entendre la metodologia d’aquest taller, que desenvoluparem en profunditat a l’últim apartat d’aquest
capítol, cal una breu introducció en la formació d’adults, més concretament en la formació d’adults en les
noves tecnologies. Per això repassarem breument les principals característiques de la formació d’adults
que ens poden ajudar a entendre com és, en què es basa i, finalment, com gestionar-la perquè els participants l’aprofitin al màxim.

7.1

La formació de persones adultes
Al nostre país, la concepció més acceptada de la formació d’adults és la que s’estableix des de la perspectiva de l’educació continuada: «formació al llarg de la vida». Tenint en compte la classificació internacional
normalitzada de l’educació (CINE 1997, UNESCO, reedició maig 2006), l’educació continuada es defineix
com «el conjunt de tots els processos educatius organitzats, independentment del tipus de contingut,
nivell i mètode, formals o no formals, a partir dels quals les persones considerades adultes milloren la
qualitat del seu bagatge personal, professional o social, amb l’objectiu de completar un nivell d’educació
formal, adquirir competències en un nou sector i actualitzar les competències d’un sector específic».
L’educació continuada, doncs, supera el concepte de formació d’adults, ja que pot incloure un ampli ventall de persones i perfils diferents que, amb titulacions oficials o no, aprofundeixen en la seva
educació i formació. Aquest enfocament es veu reflectit en la regulació legal de la formació d’adults al
nostre país, a la Llei 3/1991, de formació d’adults, en què s’estableix que la millor manera de promoure
i garantir el dret a la igualtat és per mitjà de la formació permanent, entesa com el procés educatiu que
ha d’acompanyar la persona al llarg de tota la seva vida: «La formació d’adults, part fonamental d’aquest
procés, ha d’ésser considerada com el conjunt d’activitats de tota mena, educatives, culturals, cíviques,
socials i formatives, que tendeixen al perfeccionament de les habilitats de la persona, al millorament
dels seus coneixements i capacitats professionals, a l’aprofundiment de les seves possibilitats de relació, a la comprensió de l’entorn que l’envolta, a la interpretació correcta dels fets que es produeixen
en el seu món i a l’enfortiment de la democràcia per tal de facilitar una dinàmica participativa en el si
de la societat catalana. La formació d’adults, part fonamental d’aquest procés, ha de donar resposta
educativa a tots els ciutadans, tant des d’una dimensió formal com no formal, amb especial èmfasi en
la formació compensadora d’una formació deficitària. Alhora, la dinàmica canviant en les necessitats
de la formació d’adults fa necessàries l’actualització i l’especialització constant dels dinamitzadors».
El principal paper de l’educació permanent és potenciar la cohesió social, la ciutadania activa,
la competitivitat i l’enfortiment de la democràcia. Parlem de tota activitat d’aprenentatge feta al
llarg de la vida amb l’objectiu de millorar: els coneixements, les actituds i les competències. Les
competències són la combinació de coneixements, aptituds i actituds que s’adquireixen mitjançant
una formació rebuda des de diferents àmbits (coneixements de base, habilitats comunicatives, món
laboral, ciutadania activa, i cultura i art).
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• 7.1.1
La persona adulta
El concepte de persona adulta pot tenir diferents significats. Per exemple, podem entendre que una
persona adulta és una persona que ha adquirit la majoria d’edat (18 anys), però també podem dir que
és la persona que ha arribat a l’edat laboral (16 anys) o que es troba en aquesta edat laboral (entre 16
i 67 anys). Fins i tot podem entendre que la persona adulta simplement és la que es comporta com
s’espera socialment d’un adult.
Des d’una perspectiva psicosocial, l’adultesa és una etapa delimitada que es correspondria més aviat
amb la darrera accepció. El concepte d’adult, doncs, segueix una lògica difusa i, per tant, es fa difícil
establir els límits entre les etapes. Per això habitualment, d’una manera pragmàtica des de l’àmbit
legal o administratiu, s’adopten les altres accepcions més limitades.
Sovint es creu que les millors etapes per aprendre són la infància i la joventut, i que, per tant, a
l’adultesa és més difícil aprendre i les persones són més rígides de pensament. Pel que fa a la capacitat d’aprenentatge i els canvis psicosocials de l’adultesa, a continuació veurem que les principals
tendències del discurs acadèmic tradicional han evolucionat des de les teories dels dèficits fins a les
teories centrades en les competències de les persones adultes. No obstant això, la concepció de
l’adultesa que sostenen moltes pràctiques i discursos de formació de persones adultes està evolucionant encara avui i comprèn les premisses o característiques següents:
- La disposició o la capacitat cognitiva de l’adult per a l’aprenentatge és igual o superior a la d’un infant
gràcies al grau de maduresa i a variables com la predisposició a l’aprenentatge. De vegades el que sí
que falta és temps de dedicació, que es pot compensar amb una motivació superior a la de l’infant.
- La formació d’adults no és una educació compensatòria. No es tracta de recuperar les capacitats
perdudes o retardar la pèrdua de capacitats, sinó senzillament d’aprendre segons les motivacions i
les necessitats.
- La formació d’adults és reactiva: atén les necessitats identificades abans per l’organització o la institució educativa.
- L’aprenent no s’adapta als continguts i a un procés educatiu preestablert, sinó que en participa activament per mitjà de l’aprenentatge significatiu.
- L’aprenentatge d’adults necessita contextualitzar i definir una funcionalitat clara perquè l’adult comprengui la seva utilitat i així estigui més motivat.
- L’adult té la tendència a creure que no serà capaç de… o que no podrà entendre… Aquesta creença
sovint actua com a fre de les seves possibilitats d’aprenentatge. Per això, la formació d’adults s’ha
de fonamentar en l’acompanyament i en el trencament d’aquestes creences a partir de la praxi
educativa.
- La formació d’adults es basa en l’ampliació de les possibilitats de participació social i democràtica de
l’adult, i ha de ser un objectiu inherent al plantejament dels programes formatius.
- L’adultesa és una etapa dinàmica en funció dels rols, la cultura, el bagatge, etc. Per això, no es pot
esperar mai un punt de partida igual davant qualsevol aprenentatge de tots els adults d’edats semblants.
- No hi ha una edat per aprendre, sinó diferents formes d’aprenentatge en funció de l’etapa i del context. A totes les edats es pot aprendre qualsevol cosa.
- Hi ha aspectes de la intel·ligència que s’incrementen amb l’edat. És important distingir entre
intel·ligència fluida i intel·ligència cristal·litzada.
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• 7.1.2
Característiques de la formació
de persones adultes
Davant els trets que defineixen la persona adulta i el seu aprenentatge, el plantejament pedagògic i
l’enfocament metodològic d’aquest taller es basen en els aspectes següents:
- Una concepció educativa basada en la confiança en les competències de les persones adultes
per aprendre, participar, etc.
- Una educació encoratjadora. Es proposa estimular la transferència de capacitats i l’adquisició de
noves competències, amb altes expectatives positives.
- Una educació proactiva que revisa les necessitats identificades prèviament en les persones interessades, prepara per al present i per al futur, i estimula les habilitats per aprendre a aprendre.
- L’aprenent pot incidir en els continguts i en el procés educatiu.
- L’aprenentatge es fa a partir de tasques reals, properes i significatives.
- La participació s’entén com un objectiu i un procediment de l’educació.
- S’estimula la democràcia participativa. Es considera que els participants són interlocutors vàlids,
amb uns canals de participació fluids.
- Es potencia l’organització democràtica a partir de la veu de totes les persones implicades i de la
validesa de les seves aportacions.
Cal tenir en compte que les necessitats educatives són presents al llarg de tota la vida. Els canvis
profunds i accelerats de la societat en què vivim no fan res més que accentuar aquestes necessitats
i crear-ne de noves, de manera que cal flexibilitzar les estructures educatives, sobretot en el camp
de la formació d’adults.
La formació de persones adultes té algunes característiques que la fan difícilment assimilable a
altres sectors educatius, sobretot des del punt de vista organitzatiu, i específica des de criteris psicopedagògics. Alguns d’aquests aspectes més rellevants són els següents:
- No és obligatòria. Aquest factor és fonamental, tant per al participant com per als professionals, ja
que s’obre una porta a l’educació sense els mecanismes coercitius habituals de l’educació obligatòria. Per tant, no hi haurà cap tipus de coerció per a la formació, i això serà determinant per avaluar
l’èxit de participació. En suprimir la variable de l’obligatorietat, l’èxit en la participació dependrà, d’una
banda, de l’adequació de la formació impartida a les expectatives i les necessitats reals o induïdes
de les persones adultes, i d’altra banda, de les interrelacions personals i grupals i de l’ambient que
s’estableixi en el procés educatiu.
- El rol social de la persona adulta, diferent del de l’estudiant. A diferència de les etapes infantil i
juvenil, els processos formatius a l’edat adulta estan molt més subjectes a una bona adequació de
l’oferta a la demanda, a una oferta que ompli les expectatives immediates i funcionals, i adaptada a
les necessitats concretes.
- Una altra característica habitual és la divisió en àmbits de la formació de persones adultes: formació bàsica, per al món laboral, per al lleure i la cultura, i per a la participació ciutadana i el desenvolupament comunitari. Aquesta divisió té una traducció administrativa: cada àmbit s’aborda des de
diferents departaments de la Generalitat o àrees municipals. Aquesta divisió no hauria de compartimentar l’etapa, tot i que sovint ho fa.
- Cal tenir en compte que hi ha una gran quantitat d’institucions, entitats i grups socials que
actuen en la formació de persones adultes amb diferents criteris, objectius i interessos. Aquesta
quantitat d’agents fa difícil analitzar-ne el conjunt, però cal tenir en compte la seva presència i les
seves interaccions. Les tasques de coordinació esdevenen imprescindibles.
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7.2

Les noves tecnologies de la informació
i la comunicació (TIC) i les persones adultes
Ens agradaria recordar breument que, dins l’ampli ventall de la formació d’adults, trobem un àmbit al qual,
per la seva especificitat, cal donar un tractament especial: la formació d’adults en les TIC.
Aquesta especificitat ve donada perquè les TIC són, per a les persones de més de 40 anys, un camp de
coneixement que en termes generals no han tingut l’oportunitat de tractar en la seva formació inicial. Dit
d’una altra manera, deixant de banda algunes persones de més de 40 anys que han hagut d’aprendre les
TIC per raons professionals o altres, som davant l’únic camp d’aprenentatge en què la generació posterior educa o forma la generació anterior.
Aquest fet ha generat un munt de propostes formatives en les TIC per a adults que sempre han dut a
terme persones més joves que els participants. Només quan el dinamitzador ha estat capaç d’empatitzar
amb l’adult ha generat en aquest l’oportunitat d’aprendre i superar així els prejudicis i les resistències
pròpies de qui se sap analfabet en algun àmbit de coneixement.
Per tot això, les propostes formatives com aquest taller s’han de plantejar des de metodologies i estils
docents que promoguin:
- La participació activa dels participants en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
- El coneixement per part del dinamitzador de les necessitats dels participants.
- L’adaptació dels continguts a les necessitats dels participants.
- La presentació atractiva dels continguts sobre la base del bagatge previ dels participants.
- L’adaptació de l’estil docent als diferents nivells dels participants.
- El trencament de mites o prejudicis que poden frenar o bloquejar l’aprenentatge dels adults.
- L’aprenentatge a partir de la pràctica i de la comprensió d’aquesta pràctica.

7.3

Metodologia del taller
Sobre la base dels principis i les característiques de la formació d’adults en les TIC, aquest taller parteix d’una metodologia basada en la pràctica, en la realització d’activitats que facilitin la comprensió i
l’aplicació dels nous coneixements, i en el plantejament de situacions quotidianes que facin significatiu
l’aprenentatge i que ajudin els participants a adquirir una progressiva autonomia en l’ús de les xarxes
socials.
Per això, la proposta didàctica que trobaràs més endavant és una proposta que intenta no perdre de vista
els paràmetres metodològics que pensem que t’ajudaran a desenvolupar el taller amb més garanties. Et
presentem a continuació aquests paràmetres, que ens agradaria que seguissis durant tot el taller:
- El plantejament dels continguts ha de ser flexible i obert perquè permeti incloure-hi continguts no previstos segons els interessos dels dinamitzadors i els participants, i segons l’avenç i els canvis de les TIC, ja
que aquests tenen lloc de forma constant.
- El taller ha de posar èmfasi en la utilitat de les eines i les plataformes de comunicació digital perquè els
participants en comprenguin la utilització i en facin un ús racional i responsable.
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- El plantejament de les eines i les plataformes de comunicació digital als participants ha de partir de les
experiències i les necessitats reals d’aquests, de manera que puguin integrar de forma efectiva la seva
utilització. Per això cal tenir en compte arguments d’ús com ara els següents:
· L’accés a l’acte de la informació i de la relació comunicativa.
· La comoditat del participant a l’hora d’interactuar en la distància.
· La seguretat i la privacitat totals, un cop coneguts els paràmetres bàsics de configuració, en l’ús de
les xarxes socials.
· La capacitat d’interactuar amb la xarxa (2.0).
· La utilitat de les xarxes socials pel que fa a la comunicació interpersonal.
· La utilitat de les xarxes socials pel que fa a la gestió del dia a dia: compres, agendes, etc.
· La utilitat de les xarxes socials pel que fa a la comunicació intergeneracional.
· La utilitat de les xarxes socials pel que fa al seguiment i la difusió d’interessos propis (aficions, grups
socials, etc.).
· L’adequació a l’entorn socioeconòmic dels participants (segons les necessitats i els interessos de
cada zona geogràfica).
Tots aquests paràmetres que t’hem presentat breument són arguments i alhora intencions educatives
que han d’actuar de substrat motivador al llarg de tot el taller. Per tant, és important que no els perdem de
vista i que, en tot moment, parem una atenció especial a l’hora d’adaptar la proposta didàctica als nostres
interessos.
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Organització i estructura
del taller
Vegem les característiques principals de l’estructura i l’organització del taller:
- El taller està dividit en 8 sessions de 2 hores de durada cadascuna. Es fan dues sessions per setmana. Per tant, es fa en un total de 4 setmanes.
- Recomanem que les dues sessions setmanals tinguin almenys un dia entremig (millor dos: dilluns i
dijous o dimarts i divendres), per permetre als participants practicar autònomament els continguts
treballats a les sessions o les propostes de treball fetes pel dinamitzador.
- Les sessions s’estructuren en 2 parts de 55 minuts cada una (aproximadament) i un descans
intermedi de 10 minuts. Al començament de cada sessió trobareu un recordatori del guió de continguts de cada una.
- Cada sessió s’estructura en un o més blocs que es faran de forma totalment temporitzada. Aquests
blocs coincideixen amb els blocs de contingut en què s’estructura el taller i tenen el format següent:
· Al començament de cada bloc trobareu un títol descriptiu i un quadre resum que us facilitarà informació bàsica sobre el bloc:
Durada: Quant de temps es preveu que duri el bloc.
Material: Material necessari per desenvolupar el bloc.
Tipus d’activitat del bloc: Hi podeu trobar activitats de seguiment o instrucció, d’explicació, de
debat i de pràctica a l’aula.
Continguts: Relació de continguts que es treballaran a l’activitat.

· Cada bloc s’estructura en una o més propostes d’activitats d’aprenentatge. Aquestes activitats
d’aprenentatge són les propostes didàctiques que es faran amb els participants. Cal recordar que
és important que el dinamitzador o dinamitzadora tingui en compte les característiques i els interessos dels participants per si cal adequar aquestes activitats d’aprenentatge.

Trobareu les activitats d’aprenentatge ressaltades amb negreta i fons blau.

· En el cas que es reparteixi la programació als participants s’han de suprimir aquests dos apartats
previs a l’activitat, ja que contenen informació exclusiva per al dinamitzador. De la mateixa manera, el contingut de l’annex també s’adreça al dinamitzador per facilitar-li l’ampliació de continguts
en el cas que ho cregui convenient i perquè pugui repassar el taller de forma més exhaustiva
abans de fer el repàs amb els participants.
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- L’espai i l’equipament. L’espai on es faci el curs ha de disposar de maquinari per als participants (un
terminal per a cadascú) i de mitjans com ara projector, pissarra digital, connexió a Internet d’alta velocitat, etc. Així mateix, cal una taula per al dinamitzador amb un portàtil, un telèfon d’última generació
i altres maquinaris associats (televisió interactiva, etc.). És important que la disposició de l’aula sigui
l’adequada perquè el dinamitzador pugui veure les pantalles dels participants des d’un sol punt de
visió (màxim, dos). Finalment, cal que la distància entre la pantalla o la pissarra del dinamitzador i els
participants no sigui superior a 8 metres, aproximadament.
- El nombre de participants. Es recomana una ràtio òptima de 10-15 participants per grup. Segons
les característiques de l’espai, es podria arribar fins a 20 participants, encara que no és el nombre
més adequat.
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Abans de començar
el taller
És important que abans de començar el taller hagis rebut la formació oportuna i hagis treballat la proposta de programació que et presentem a continuació de forma íntegra. Només d’aquesta manera
podràs gaudir al màxim de l’experiència educativa que et proposem i, alhora, podràs ajudar al màxim
els teus participants a assolir les competències plantejades abans en aquest document.
Recordem que en aquest taller proposarem als participants iniciar-se en les xarxes socials que ens
ofereix Internet. En aquest cas, ho farem bàsicament a partir de dues de les xarxes socials més utilitzades per la població mundial i també per la població espanyola: Facebook i Twitter.
L’objectiu principal d’aquest taller és que els participants comprenguin la concepció 2.0 de l’ús de la
xarxa, sàpiguen què és i per a què serveix un bloc i es familiaritzin amb l’ús de Facebook i Twitter.
També, que puguin conèixer les seves possibilitats de comunicació social mentre les practiquen en
grup o individualment i se’n registren com a usuaris. Recordem que en cap cas no proposem un curs
d’aprofundiment ni domini de cap de les eines que componen el contingut. Ens agradaria provocar
en els participants ganes d’utilitzar aquestes eines una vegada perduda la por d’utilitzar-les i enteses
les seves possibilitats d’ús.
Durant la programació et proposarem quatre tipus d’activitats: les d’introducció, les de seguiment o instrucció, les de debat i les de pràctica a l’aula. Cada tipus d’activitat té un objectiu
específic segons la intenció educativa del bloc o les característiques del contingut treballat. En tot
cas, cal no perdre mai de vista que les sessions han de ser tan dinàmiques i engrescadores com
sigui possible; per això mirarem de no perdre’ns en explicacions massa àmplies o profundes o en
activitats de seguiment que no s’acaben mai.

- Activitats d’introducció
Els participants, partint d’una breu explicació del dinamitzador, se situen davant el contingut a treballar
entenent per a què serveix, quins avantatges aporta, què i com ho treballarem i quin ús en podran fer.
- Activitats de seguiment o instrucció
Són les activitats en què els participants van seguint de forma individual el pas a pas que fa el dinamitzador projectat a la pantalla (tasques de registre, configuració, etc.). És important que el dinamitzador comprovi que tots els participants segueixen el pas a pas i ningú no es queda enrere.
- Activitats de debat
Són les activitats en què els participants posen de manifest les seves opinions o experiències i les
comparteixen amb el grup sempre sota el guiatge del dinamitzador. Aquestes activitats se solen fer
per consolidar els coneixements dels participants i comprovar-ne el grau d’aprofitament. Els participants han de poder expressar lliurement les seves opinions. No oblidem que allò que per a nosaltres
pot semblar una obvietat, per als participants pot ser un descobriment d’allò més significatiu; si en
fem el tractament adequat i hi donem la importància que té per als participants, els ajudarem a refermar el seu aprenentatge i la motivació per continuar-lo exercint.
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- Pràctiques a l’aula
Són les propostes d’activitat que el dinamitzador fa perquè els participants practiquin individualment
o en grup els aprenentatges que han fet de forma guiada. Aquestes activitats han de servir perquè
els participants expressin dubtes puntuals i els puguem resoldre amb efectivitat. Recordem que la
pràctica a l’aula no és un moment de descans del dinamitzador; si es planteja bé, pot ser un dels moments més actius del dinamitzador, que ha d’atendre i resoldre totes les demandes dels participants.
L’objectiu és reforçar la seguretat dels participants en l’ús de les eines que estem treballant.
Totes aquestes activitats han de portar els participants a assolir les competències bàsiques per
utilitzar Facebook i Twitter de manera eficaç i amb seguretat. Així mateix, pretenem que estiguin
preparats per aprofundir autònomament en aquestes xarxes socials segons els seus interessos. Per
això, tot i dedicar quatre sessions del curs a Facebook i dues a Twitter, cal tenir en compte que els
participants no han d’esdevenir experts en aquestes xarxes. Tot i això, a discreció del dinamitzador i
segons les demandes dels participants, s’hi pot aprofundir més o menys. Al final del taller trobaràs
una ampliació de continguts per utilitzar si es considera oportú.
Finalment, cal destacar que tot el taller està pensat per utilitzar Facebook i Twitter en el format
més actualitzat. En el cas que en el moment del curs aquest format no estigui a la disposició de les
persones que s’hi han inscrit, caldrà fer les actuacions oportunes per treballar amb la versió més
actualitzada possible.

9.1

Tipus de recurs que treballarem al taller
Tipus: Xarxes socials i eines de comunicació 2.0.
Cost: Gratuït.
Límit d’edat i abast:
- Bloc: obert a tothom major de 13 anys.
- Facebook: obert a tothom major de 13 anys.
- Twitter: obert a tothom, sense límit d’edat.
Llengua: Es poden configurar en català i castellà.
Nivell de seguretat: Alt (segons la configuració del perfil).

9.2

Suports en què es poden fer servir els recursos
Perquè els participants puguin conèixer Facebook i Twitter en aquest taller, bàsicament utilitzarem
un ordinador personal (PC). Tot i així, els participants han de saber que Facebook i Twitter també es
poden utilitzar en diferents suports:
- Ordinador amb connexió a Internet: en línia.
- Telèfon mòbil amb connexió a Internet: mitjançant aplicació.
- Tauleta i Smart TV (televisió híbrida) amb connexió a Internet: mitjançant aplicació.
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9.3

Per a què serveixen les xarxes socials?
Les possibilitats que ens ofereixen els blocs són les següents:
- Publicar i compartir imatges, notícies, opinions, vídeos, etc.
- Seguir blocs interessants de manera que estiguem sempre actualitzats sobre les publicacions que
s’hi han fet.
- Interactuar amb els blocs. Sovint es permet fer comentaris.

Les possibilitats que ens ofereix la xarxa social Facebook són les següents:
- Publicar i compartir imatges, notícies, opinions, vídeos, etc.
- Comunicar-se i interactuar amb les amistats individualment (obert o privat) o en grups (oberts o
privats).
- Obtenir informació i interactuar-hi (premsa, tallers, pàgines i grups a Facebook).
- Estar al cas d’esdeveniments i ser-ne avisat (aniversaris d’amics, trobades, actes, etc.).

Les possibilitats que ens ofereix la xarxa social Twitter són les següents:
- Publicar i compartir notícies, opinions, recursos, etc. (s’hi pot adjuntar una imatge a cada tuit).
- Comunicar-se i interactuar amb les amistats individualment (obert o privat) o en grups (oberts o
privats).
- Obtenir informació i interactuar-hi (premsa, tallers, pàgines web).

9.4

Com ho fèiem fins ara?
En tot moment, al llarg del taller relacionarem el contingut i les funcionalitats de les xarxes socials
Facebook i Twitter amb les accions o les activitats que fins ara feien els participants sense el suport
d’aquests recursos, en aquest cas de comunicació interpersonal i social. Per això, abans de començar cada activitat o grup d’activitats el dinamitzador posarà de manifest quines accions o tasques
quotidianes ha de fer una persona que no utilitza Facebook o Twitter per dur a terme les activitats
que permeten fer aquestes xarxes socials mitjançant Internet. Recordem que la intenció és que els
participants reconeguin a Facebook i Twitter possibilitats que els permetin fer activitats de comunicació social amb més comoditat i sense la distància com a obstacle. En cap cas no esperem convèncer ningú que l’ús de Facebook o Twitter és millor que el que feia fins ara. Segurament, després de
conèixer les possibilitats de Facebook els participants reflexionaran lliurement sobre aquesta qüestió
i amb el temps aniran combinant i integrant la seva manera de comunicar-se actualment amb les
noves possibilitats que els ofereixen Facebook i Twitter.
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9.5

Què necessitem
abans de començar el taller?
Els participants, per poder fer el taller, necessiten:
- Adreça de correu electrònic activa: en el cas que a partir de les inscripcions detectem que algun
participant no disposa d’adreça de correu electrònic, li’n crearem una.
- PC amb connexió a Internet amb el programari bàsic per executar els arxius que es poden trobar a
Facebook (visor d’imatges, reproductor de vídeos, etc.).
- Sistema d’àudio (auriculars, preferentment).
- Càmera web.
El dinamitzador, per poder fer el taller, necessitarà a l’aula el material següent, segons s’indica a
cada activitat:
- Dues adreces de correu electrònic actives (recomanem Gmail) per interactuar amb els participants
i per utilitzar en el pas a pas de registre de les eines que treballarem. Una de les adreces serà la del
dinamitzador i serà la de confiança. L’altra la utilitzarem només per fer les demostracions amb els
participants de quines són les accions per no acceptar peticions d’amistat, per deixar de seguir algú
a Twitter, per evitar que algú vegi el contingut de les nostres publicacions, per no acceptar algú en un
grup de Facebook, etc. D’aquesta manera evitem utilitzar una adreça personal.
- PC amb connexió a Internet amb el programari bàsic per executar els arxius que es poden
trobar a Facebook (visor d’imatges, reproductor de vídeos, etc.).
- Altres suports de mostra: telèfon mòbil, tauleta o Smart TV (no imprescindible).
- Pantalla i projector o pissarra tàctil.
- Sistema d’àudio (altaveus d’aula, preferentment).
- Càmera web per fer fotografies.
En tot cas, el dinamitzador o dinamitzadora anirà fent els mateixos passos que els participants a la
vista de tothom perquè puguin tenir una referència visual durant els procediments pràctics i perquè
tinguin un suport visual durant les explicacions.
Sempre es farà servir el suport PC per practicar les activitats, perquè és el suport a l’abast de tots
els participants en el moment del curs. Entenem que també és el suport que permet més opcions;
per tant, en el cas que els participants utilitzin alguna de les aplicacions treballades al taller en altres
suports que no siguin el PC (telèfon mòbil, Smart TV, etc.), els serà més fàcil aplicar el que han après
al nou suport.
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Programació del taller:
la proposta didàctica
A partir del capítol 11 d’aquest document trobaràs les propostes didàctiques estructurades en sessions, blocs i activitats. És molt important que, abans de començar el taller amb els participants,
hagis treballat individualment totes aquestes propostes.
A través de l’espai de l’Observatori, com a suport per executar el taller, et facilitem una ampliació
del contingut d’alguns dels blocs de la guia i unes presentacions (guions) que et serviran per
ajudar-te a recordar l’ordre i el contingut de cada sessió. Si vols, pots ampliar o fer teves aquestes
presentacions per garantir-te la màxima comoditat a l’hora de fer el taller.
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Sessió 1
Introducció a la
comunicació digital
CONTINGUTS DE LA SESSIÓ
Bloc 1
Benvinguda als participants i introducció del taller (15 minuts)
Bloc 2
Introducció a la comunicació digital (40 minuts)
- D’on partim? Comunicació vertical-unidireccional
- On som? La nova comunicació
- Interactuar i compartir, dos verbs que estan de moda
Descans (10 minuts)
Bloc 3
Els blocs: quadern de bitàcola (45 minuts)
Què són els blocs i com sorgeixen?
- Què és un bloc
- Característiques d’un bloc
- Tipus de blocs
Per a què serveix un bloc?
- Les possibilitats que ens ofereix un bloc
Bloc 4
Minuts per al debat (10 minuts)
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11.1

Bloc 1
Benvinguda als participants
i introducció del taller
Durada: 15 minuts.
Material: Llista dels participants amb els resultats de la inscripció: dades personals i informació
prèvia. «Qüestionari inicial dels participants». Presentació amb l’estructura del curs (sessions i blocs).
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació.
Continguts: Presentació dels participants i breu explicació dels continguts del taller.

Per començar el taller, en primer lloc donarem la benvinguda als participants al centre i a la primera
sessió del taller.
A continuació ens presentarem (nom, cognoms i altres dades rellevants, si cal) i demanarem als
participants que es presentin. Podem fer-ho mentre passem llista, i així comprovem l’assistència a
la primera sessió. Aprofitarem per demanar alguna dada que ens falti dels participants o constatar
informacions que ens han donat a l’hora de la inscripció. Anirem amb molt de compte de no donar
dades privades dels participants (telèfon, adreça, edat, etc.).
Un cop haguem passat llista, explicarem als participants del taller que ens agradaria que ens contestessin un petit qüestionari per saber quin nivell tenen respecte de les noves tecnologies. Caldrà obrir
a cada ordinador el «Qüestionari inicial dels participants» perquè el puguin respondre.
Un cop tothom hagi omplert el qüestionari, presentarem breument als participants un esquema general del taller amb les vuit sessions i els blocs de continguts (sense desplegar).
Després explicarem als participants els objectius del taller (recupereu-los del capítol 3) i que, a
l’última sessió del taller, farem una activitat en la qual cadascú podrà donar la seva opinió sobre el
que ha après. També els explicarem que ens agradarà molt saber quina experiència els ha semblat
més útil o rellevant per fer-la servir de forma habitual a partir de les seves opinions.
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11.2

Bloc 2
Introducció a la comunicació digital
Durada: 40 minuts.
Material: Presentació del bloc, projector i equip de so.
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació.
Continguts: Introducció a la comunicació digital.

• 11.2.1
D’on partim?
Comunicació vertical-unidireccional
Durant anys, la informació que hem rebut a través dels mitjans de comunicació de massa ha estat unidireccional; el canal de resposta era inexistent i, per tant, el receptor no tenia la possibilitat
d’interactuar amb el missatge emès.
Aquesta situació va canviar quan van aparèixer Internet i els llocs web, que van facilitar a tothom
la creació de continguts a la xarxa, i d’una manera encara més profunda amb l’esclat de la segona
versió del web, l’anomenat web 2.0, que ens facilita la possibilitat de comunicar-nos i compartir informació i coneixement des de qualsevol lloc del món, en qualsevol moment i a través de diferents
dispositius tecnològics.

• 11.2.2
On som? La nova comunicació
L’aparició d’aquesta segona versió del web, també anomenat web social, ha permès que qualsevol
usuari hi pugui crear contingut i, alhora, pugui interactuar amb la resta d’usuaris partint de la informació que s’allotja a la xarxa. Així mateix, per primer cop un receptor pot establir una comunicació
continuada amb l’emissor del missatge a través del mateix canal o mitjà mitjançant múltiples eines i
plataformes socials, molt més sofisticades i efectives que no pas les habituals dels inicis d’Internet
(xat, fòrums, correu electrònic).
La nova vocació social a la xarxa no ve donada simplement per l’increment exponencial d’usuaris,
sinó també pel canvi d’hàbits a l’hora de consumir informació a través d’Internet.
El web social va representar una caiguda tan brusca de les barreres que hi havia a l’hora d’establir la
comunicació, que va canviar completament la naturalesa d’Internet i el va convertir en el primer mitjà
veritablement horitzontal.
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• 11.2.3
Interactuar i compartir,
dos verbs que estan de moda
Aquest canvi del web 1.0 a una versió més social obre tot un ventall de possibilitats a l’hora de comunicarnos, possibilitats que encara estem començant a explorar i que creixen dins la nova dimensió social i participativa que ha adoptat Internet. En aquest context ha nascut i ha esclatat el fenomen de les xarxes socials.
Al llarg de tots aquests anys, a més, la revolució tecnològica ha estat constant, i amb l’arribada
d’Internet, els nous dispositius mòbils i la televisió digital podem parlar directament de revolució digital. La tecnologia evoluciona molt de pressa, entre altres raons perquè hi ha un consumidor, el nadiu
digital, una persona nascuda als anys vuitanta i que ha crescut ja envoltada d’aparells i botons, que
no reconeix cap altre món on no convisqui naturalment i tothora amb la tecnologia. Aquesta persona
és capaç d’absorbir els nous canvis comunicatius amb facilitat, d’una manera totalment natural; està
plenament avesat a utilitzar aparells digitals que permeten aquesta interacció social.
L’aparició de les xarxes socials ha desencadenat una revolució dins els mitjans de comunicació de
massa, que han esdevingut una nova manera d’estar connectats amb els nostres i d’estar-ho amb
el món exterior sense tenir en compte barreres de cap tipus. Finalment, tot haurà canviat perquè
res no canviï: Internet ens permet comunicar-nos novament en el sentit estricte de ‘posar en comú’,
interactuar, informar-nos i debatre, conversar, discutir, compartir i celebrar la companyia a la vora del
foc —de la xarxa, en aquest cas—, com feien els nostres ancestres.

Projecteu un d’aquests vídeos als participants:
- Vídeo Les xarxes socials a Espanya i al món
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hc7TllPBbW0
- Vídeo La revolución de los medios
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZMugxB7Weak#!
- Vídeo Infografía: redes sociales
http://www.youtube.com/watch?v=JGpGK4HUubM

Tant les institucions privades com les públiques s’han adonat que toca adaptar-se al canvi, canviar la comunicació fins ara unidireccional, el monòleg, per una comunicació més oberta i que permeti la resposta
dels usuaris, perquè aquests ja no són subjectes passius. A poc a poc es trenquen les barreres comunicatives entre ciutadans i institucions i administracions públiques, entre les empreses i els seus clients.
Així, si ens hi fixem, veurem que les campanyes publicitàries han anat esdevenint més obertes, i la
comunicació de les marques, més transparent, a la recerca de la interacció amb el seu públic objectiu, que avui se sent més escoltat i partícip d’una conversa.

Visualitzeu una d’aquestes campanyes amb els participants:
- Campanya «Tippexperience»
Primera part: http://www.youtube.com/watch?v=4ba1BqJ4S2M
Segona part: http://www.youtube.com/tippexperience2
- Campanya «Feel Good by Kleenex»
http://www.youtube.com/watch?v=bGFflwe4mtI

Descans (10 minuts)
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11.3

Bloc 3
Els blocs: quadern de bitàcola
Durada: 45 minuts.
Material: Projector.
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació.
Continguts: Utilitats i funcions dels blocs.

• 11.3.1
Què són els blocs i com sorgeixen?
Per entendre millor què és un bloc, cal que abans recordem l’arribada del web social com a episodi
culminant en la història del web. El fet que qualsevol internauta pogués crear contingut a través
d’una plataforma molt fàcil d’utilitzar i gestionar, i pogués compartir contingut i interactuar amb la
resta d’usuaris que el llegien, va fer que la comunicació 1.0 que fins aleshores havia predominat a
Internet evolucionés cap a aquesta lògica de compartició.
El bloc va esdevenir un nou canal per informar-se, però sobretot va resultar el mitjà perfecte per
establir una conversa entre emissor i receptor. Podríem dir, doncs, que els blocs van forçar aquesta
transició del web 1.0 al web social o 2.0.
Actualment, podem trobar a la xarxa infinitat de blocs i de tota mena, des de blocs de periodistes fins
a aficionats a temàtiques concretes que comparteixen la seva afició.

11.3.1.1
Què és un bloc?
El concepte de bloc existeix des dels principis d’Internet. Tim Berners-Lee, l’inventor del web, tenia una pàgina en la qual incloïa els nous llocs web que s’anaven creant i feia un comentari sobre cadascun. Però el primer bloc com a tal va ser Scripting News, que va néixer el 9 d’octubre de 1994 de la mà de Dave Winer.
Podríem dir que un bloc és una publicació en línia amb històries publicades amb una periodicitat
molt alta, encara que la gent pot publicar amb la regularitat que vulgui. A més a més, es presenten en
un ordre cronològic invers, és a dir, allò que es publica en darrer lloc serà la primera cosa que sortirà
en pantalla. També és molt habitual que als blocs hi hagi una llista d’enllaços amb uns altres blocs
que s’anomena blogroll. Als blocs ens donen l’oportunitat de disposar d’un sistema de comentaris que
permet als lectors establir una conversa amb l’autor del bloc i entre ells, sobre el que s’ha publicat.
És propi dels blocs fer un ús intensiu d’enllaços amb altres pàgines o altres blocs per poder ampliar la
informació, citar fonts o posar de manifest que se segueix la informació d’altres blocs.
Un bloc es dissenya de manera que, com un diari, cada article té una data de publicació, per tal que
la persona que escriu (blocaire) i les que llegeixen puguin seguir tot allò que s’hi ha publicat i editat.
A cada missatge o article d’un bloc, els lectors poden escriure-hi comentaris (si l’autor ho permet),
i aquest, al seu torn, els pot contestar. Cada bloc té el seu propi tema; n’hi ha de tipus personal,
econòmic, periodístic, tecnològic, educatiu, polític, etc.
Hi ha nombroses eines de manteniment de blocs que permeten administrar-los sense necessitat de
tenir grans coneixements en la matèria.
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11.3.1.2
Característiques d’un bloc
Un bloc té unes característiques bastant generals:
- Són col·laboratius, ja que ofereixen la possibilitat que altres internautes hi puguin afegir comentaris.
- Són definibles, cosa que vol dir que els autors poden restringir qui volen que comenti el bloc i qui no.
Això fa que alguns blocs tinguin un cercle participatiu bastant petit. Que sigui restringit no vol pas dir
que no sigui ni públic ni visible per a qualsevol internauta.
- Són interactius: des del mateix bloc es pot enllaçar amb altres blocs, webs, fitxers d’àudio, vídeos, etc.
- Són gratuïts.
- No necessiten programaris, ni llenguatges específics, ni requeriments tècnics. Per poder crear i
gestionar un bloc tan sols cal un ordinador amb connexió a la xarxa.

11.3.1.3
Tipus de blocs
Hi ha diferents tipus de blocs, segons l’ús i la funció que se’n faci. Us mostrem tot seguit una llista
de les principals tipologies existents de blocs (esquema extret de la Universitat Oberta de Catalunya,
El bloc i els seus usos educatius. Tipologies de blocs):
A. Segons l’autor
- BLOCS INDIVIDUALS
El cas més clàssic és el diari personal en línia.
www.jcomajoan.blogspot.com.es
- BLOCS COL·LECTIUS
L’autoria correspon a un conjunt de persones particulars que s’identifiquen explícitament o que
mantenen una identitat simbòlica com a conjunt.
www.desdelamediterrania.cat
- BLOCS CORPORATIUS
Blocs impulsats individualment o col·lectivament des d’empreses, institucions o altres tipus
d’organitzacions, com a complement més o menys informal de les seves estratègies comunicatives.
http://www.blog.lacaixa.es
B. Segons el tipus de contingut
- DIRECCIONAMENT D’ENLLAÇOS
És el tipus de bloc originari, en el qual l’autor se centra sobretot a proposar i comentar enllaços
amb altres llocs que considera interessants, de manera que planteja el seu bloc com un directori
d’hipervincles.
www.blocs.xtec.cat/blocdelinks
- INFORMACIÓ PERSONAL
El bloc personal, clàssic, centrat en els continguts i les reflexions que l’autor considera interessants publicar a cada moment i des del seu punt de vista subjectiu.
www.eduardbatlle.cat
- CIRCULACIÓ DE NOTÍCIES
Bloc en què l’autor comenta notícies sobre diverses temàtiques.
www.mossegalapoma.cat (bloc especialitzat en tecnologia de la marca Apple, sobretot)
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C. Segons el format i els mitjans
- BASATS EN EL TEXT
Són els que, en sentit estricte, entenem ara mateix per bloc. Són els blocs basats en la publicació,
la circulació i l’intercanvi d’anotacions textuals redactades. Constitueixen la major part de l’univers
de blocs que inventaria el cercador de referència Technorati. http://blocs.mesvilaweb.cat/ebenach
- BASATS EN LA IMATGE
Fotografia (fotoblocs) www.albertorot.blogspot.com.es
Vídeo (videoblocs) http://blogs.elpunt.cat/iolandabustos
- BASATS EN EL SO
Àudio (audioblocs) www.podcastsdeliteratura.blogspot.com.es
D. Segons la fórmula de gestió
- PRÒPIA
La gestió de continguts d’aquest tipus de llocs es fa des d’eines i programes instal·lats a l’ordinador
de l’autor. L’allotjament del bloc s’acostuma a fer en un servidor corporatiu o contractat directament
per l’usuari particular. El fet de contractar un servidor dóna l’opció que l’adreça URL del bloc sigui
personalitzable (sempre que estigui disponible) i no necessiti que el proveïdor del servei hi aparegui,
com sí que passa en el cas de la fórmula en línia.
Per exemple: www.eduardbatlle.cat
- EN LÍNIA
Tant l’allotjament del bloc com la gestió dels continguts es fa en línia per mitjà de serveis oferts per
proveïdors externs. Es detecta a l’adreça URL del bloc, que incorpora una part del nom del proveïdor.
Per exemple, en el cas dels blocs fets amb Blogger veurem que a l’adreça URL apareix «blogspot»:
www.jcomajoan.blogspot.com.es

• 11.3.2
Per a què serveix un bloc?
11.3.2.1
Les possibilitats que ens ofereix un bloc
A continuació veurem alguns exemples de les possibilitats que ofereixen els blocs actualment en les
nostres manifestacions personals i les compararem amb les activitats i les tasques que fem d’altres
maneres i en altres condicions amb la mateixa finalitat.
FINS ARA, ABANS DE CONÈIXER ELS BLOCS:
- Per publicar notícies i opinions, etc.
· Trucàvem als amics o ens trobàvem per comentar una notícia que ens interessava, comentàvem les
nostres opinions i les debatíem.
- Per obtenir informació i interactuar-hi
· Llegíem la premsa escrita (suport paper o digital).
· Escrivíem cartes al director.
· Assistíem a jornades o congressos per obtenir informació específica sobre un tema. Fèiem preguntes als ponents per interactuar-hi.
· Ens comunicàvem per correu electrònic.
· Escoltàvem notícies a través dels mitjans convencionals com la ràdio i la televisió.
· Consultàvem llibres.
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11.4

Bloc 4
Minuts per al debat
Durada: 10 minuts.
Material: Cap.
Tipus d’activitat del bloc: De debat.
Continguts: Debat sobre la utilitat del bloc com a usuari.

Fomenta un breu debat a l’aula a partir de les qüestions següents:
- Després d’haver vist les possibilitats que ofereixen els blocs bàsicament com a eina de comunicació, com us imagineu que poden ser útils per a algú com vosaltres?
- Coneixeu algun bloc o en seguiu cap?
- Si hi ha participants que ja tenen un bloc, els preguntarem per a què el fan servir. És important
fer aquesta pregunta per detectar quin ús en fan i de quin nivell partim.

PER A LA PROPERA SESSIÓ
Explicarem breument que a la propera sessió treballarem amb Facebook i ens hi registrarem.

FI DE LA PRIMERA SESSIÓ DEL TALLER
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Sessió 2
La xarxa social Facebook
CONTINGUTS DE LA SESSIÓ
Bloc 1
Les xarxes socials: què és Facebook? (15 minuts)
- Què és una xarxa social?
- Facebook, la xarxa social amb més usuaris
Bloc 2
Per a què serveix Facebook? (40 minuts)
- Les possibilitats que ens ofereix Facebook
- Debat sobre Facebook i les relacions socials
Descans (10 minuts)
Bloc 3
Donar-se d’alta a Facebook (55 minuts)
- Donar-se d’alta: ens registrem
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12.1

Bloc 1
Les xarxes socials: què és Facebook?
Durada: 10 minuts.
Material: Projector i PC per al dinamitzador.
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació.
Continguts: Breu explicació als participants sobre la xarxa social Facebook.

És important que els participants mantinguin els ordinadors apagats durant tota la primera part
d’aquesta sessió.

• 12.1.1
Què és una xarxa social?
Una xarxa social és un espai a Internet que ens permet comunicar-nos amb persones d’arreu del
món i establir-hi contacte.
Quan formem part d’una xarxa social, podem triar amb qui ens volem comunicar i amb qui no. La
xarxa ens permet triar els nostres «amics i amigues», de la mateixa manera que ho fem quotidianament. Així mateix, podem classificar els «amics i amigues» segons la procedència (família, feina,
colla, etc.). Les persones que formen part de les xarxes socials s’hi relacionen i hi comparteixen
gustos, preferències, temes, etc. Tot això els permet intercanviar opinions, documents, imatges,
vídeos, etc.
En general, les xarxes ens permeten tenir contacte permanent amb les persones, entitats o grups
que formen part de la nostra llista d’amics. Aquest contacte es pot mantenir en diferents suports o
plataformes: telèfon mòbil, ordinador, tauleta, Smart TV, etc. El funcionament i les possibilitats de la
xarxa social són iguals o semblants a totes les plataformes.

Hi ha moltes xarxes socials: MySpace, Facebook, Hi5, entre moltes altres. A les properes quatre
sessions ens centrarem en la xarxa que actualment té més persones registrades: Facebook.
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• 12.1.2
Facebook, la xarxa social amb més usuaris
Facebook es va posar en marxa el 2004. Ens permet tenir gent com a amics i enviar-los missatges,
compartir enllaços a Internet, fotografies i vídeos, entre altres coses. És obert a tothom que tingui
més de 13 anys, i només cal una adreça de correu electrònic vàlida per registrar-s’hi. És una de les
xarxes socials més conegudes actualment, utilitzada per més de 800 milions d’usuaris arreu del
món. El seu ús és totalment gratuït.
La icona o imatge que utilitza Facebook és aquesta:
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12.2

Bloc 2
Per a què serveix Facebook?
Durada: 45 minuts.
Material: Projector i PC per al dinamitzador.
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació i debat.
Continguts: Utilitats de Facebook i comparació amb la manera com ho fèiem fins ara: immediatesa,
distància i seguretat.

• 12.2.1
Les possibilitats que ens ofereix Facebook
A continuació veurem alguns exemples de les possibilitats que ofereix Facebook actualment en les
nostres relacions interpersonals i de grup, i les compararem amb les activitats i les tasques que fem
d’altres maneres i en altres condicions amb la mateixa finalitat.

FINS ARA, ABANS DE CONÈIXER FACEBOOK
- Per publicar i compartir imatges, notícies i opinions, vídeos, etc.
· Revelàvem les imatges (fotos, diapositives, etc.) i quedàvem amb els amics per ensenyar-los-les o donar-los-les.
· Passàvem per la botiga de fotografia per triar les fotos que més ens agradaven i n’encarregàvem còpies.
· Trucàvem als amics o ens trobàvem per comentar una notícia que ens interessava, comentàvem les
nostres opinions i les debatíem.
· Enregistràvem els vídeos en cinta, CD o DVD i els portàvem als amics.
- Per comunicar-nos i interactuar amb les amistats individualment (obert o privat) o en grups
(oberts o privats)
· Ens trucàvem per telèfon.
· Ens comunicàvem per correu electrònic.
· Ens trobàvem amb els amics (amb un o amb més d’un).
- Per obtenir informació i interactuar-hi
· Llegíem la premsa escrita (en suport paper o digital).
· Enviàvem cartes al director.
· Ens comunicàvem per correu electrònic.
- Per estar al cas d’esdeveniments i ser-ne avisat (aniversaris d’amics, trobades, actes, etc.)
· Teníem una agenda personal.
· Rebíem avisos d’amics.
· Ens trucàvem per telèfon.
· Llegíem la cartellera.
· Consultàvem els mitjans de comunicació.
· Ens comunicàvem per correu electrònic.
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Repassem a l’aula la manera com els participants fan actualment algunes d’aquestes
accions socials, o totes, contestant la pregunta «Com ho fem actualment?».
- Esdeveniments socials. Organitzar o confirmar l’assistència a:
Trobades, àpats, festes, reunions, viatges, actes (manifestacions, concerts, mítings, etc.).
- Activitats quotidianes:
Recordar qui fa anys i, si s’escau, felicitar-lo.
Saber què se n’ha fet, d’algú, i com li va la vida.
Felicitar algú.
Quedar amb algú.
Saber l’opinió d’algú sobre un tema o donar-li la nostra.
Ensenyar una foto o un vídeo a algú.
Difondre un pensament contextualitzat en un lloc i un moment determinats.
Crear, compartir o veure un àlbum de fotos.
Recomanar alguna notícia, acte o esdeveniment a persones que els pot interessar o a tothom.

És important que tots els participants hi diguin la seva i que cada un pugui explicar a la resta com fa
alguna d’aquestes accions actualment. Ressaltarem que les variables temps, transport, comoditat,
despesa i seguretat són molt costoses. També destacarem que tot això es podrà fer amb Facebook,
que és el que veurem més endavant.
Tancarem l’activitat explicant i recalcant que Facebook és una eina que ens permet fer totes aquestes actuacions de comunicació social:
- Amb estalvi de temps.
- Des d’un mateix entorn.
- De forma segura.
- Sense cap despesa (és gratuït).
- Sense haver de moure’ns de davant l’ordinador. Només necessitem un aparell amb connexió a Internet. Si disposem de Facebook al mòbil (amb connexió a Internet), podrem ampliar aquests avantatges i fer qualsevol cosa en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

• 12.2.2
Debat sobre Facebook i les relacions socials
Fomenta un debat breu a l’aula a partir de les qüestions següents:
- Després d’haver vist les possibilitats que ofereix Facebook com a xarxa social, com us imagineu que pot ser útil per a algú com vosaltres?
- Coneixeu alguna persona que utilitzi Facebook en el vostre entorn familiar o d’amics?
- Si hi ha algun participant que ja té un perfil a Facebook, li preguntarem quines són les funcions
que més utilitza. Per a què el fa servir?
- Digueu quines creieu que són les aportacions de Facebook a la comunicació interpersonal i
de grup quant a:
· La distància entre les persones de l’entorn familiar o d’amics.
· Les aficions personals de cadascú.
· La pertinença a un grup, entitat o club.
· La privacitat de la persona.

Descans (10 minuts)
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12.3

Bloc 3
Donar-se d’alta a Facebook
Durada: 55 minuts.
Material: Adreça electrònica, projector i PC per al dinamitzador; PC i adreça electrònica activa per a
cada participant.
Requisits: Cal tenir una adreça de correu electrònic activa per a cada participant.
Tipus d’activitat del bloc: De demostració i pràctica a l’aula (pas a pas).
Continguts: Registrar tots els participants del curs a Facebook.

IMPORTANT
- Demanarem als participants que engeguin els ordinadors.
- Els demanarem que tinguin a mà la seva adreça electrònica i repartirem les que hem creat per
a qui no en tingui.
- Si hi ha algun participant registrat a Facebook, esperarem que la resta de participants facin el
procés inicial i en farem el seguiment per comprovar que té tots els paràmetres configurats
correctament.
- Demanarem als participants que segueixin els mateixos passos que fem nosaltres i que procurin no avançar-se’ns.

Abans de començar el registre
Explicarem als participants que a continuació els mostrarem com es fa un registre a Facebook i que
ells només han d’anar seguint el procés. Els demanarem que, sobretot, si algú es perd o no segueix
el pas a pas, avisi el dinamitzador o dinamitzadora. Farem les explicacions sempre en veu alta, perquè tots els participants aprofitin els dubtes dels altres.
El dinamitzador donarà d’alta al mateix temps que els participants el seu perfil de Facebook que
utilitzarà durant tot el taller. Aquesta serà l’adreça «bona». És important que tingui una adreça de
correu creada especialment amb aquest propòsit. També cal que es creï una adreça «dolenta» per
fer les demostracions en les quals els participants han de rebutjar una amistat, bloquejar-la, fer-la
fora d’un grup, etc.
Exemple
Adreça bona: nomdinamitzador_tallerxarxespoblació@gmail.com
Adreça dolenta: enemic_tallerxarxespoblació@gmail.com
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• 12.3.1
Donar-se d’alta: ens registrem
En primer lloc, posarem aquesta adreça al nostre navegador:
http://ca-es.facebook.com/
Apareix aquesta pantalla, i només cal omplir les dades que ens demanen a l’apartat
«Inscriu-te», a la part dreta de la pantalla:

Les dades que hem de completar són:
- Nom.
- Cognoms.
- Correu electrònic: el correu electrònic que volem tenir associat al compte de Facebook.
- Contrasenya: contrasenya nova que utilitzarem per accedir a Facebook. S’aconsella per seguretat
que estigui composta per lletres i nombres. Demanarem als participants que s’anotin la contrasenya
i el nom d’usuari.
- Sóc.
- Aniversari: data de naixement.
Totes les dades són obligatòries, però la més important és l’adreça de correu electrònic en la qual
s’haurà de confirmar el compte de Facebook.

39

LA XARXA, EN EL NOSTRE DIA A DIA
Guia didàctica
12. Sessió 2: La xarxa social Facebook / 12.3. Bloc 3: Donar-se d’alta a Facebook

Un cop hem acabat d’omplir les dades, cal que cliquem a «Inscriu-te».
Ens sortiran tres passos que de moment ometrem.

Facebook ens dóna la possibilitat de fer tres accions que completarem més endavant. Per tant, hem
d’ometre aquests passos:
1. Trobar les teves amistats. Facebook ens permet fer una cerca entre tots els contactes que tenim al
correu electrònic i comprova quins hi tenen compte.
S’aconsella ometre aquest pas per després poder agregar amistats d’una manera més controlada. I
el mateix amb el pas següent, en què ens proposa «Agregar amics».
2. Omplir informació del perfil. És informació personal. S’aconsella omplir aquest espai un cop verificat
el compte.
3. Triar fotografia del perfil (o imatge de l’usuari). Es tracta de triar una fotografia per utilitzar-la com a
imatge del nostre perfil a Facebook. Ho farem més endavant.
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A continuació, Facebook et mostra un missatge en què et demana que completis el teu registre
verificant el compte a través d’un correu electrònic que rebràs a la teva adreça.

Un cop rebut el missatge de correu electrònic, completarem el registre clicant a l’enllaç en verd
«Comença» i ja podem iniciar la nostra primera sessió a Facebook. Ens reconduiran a Facebook i
entrarem al nostre usuari de Facebook.
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També rebrem un missatge com aquest:

Accedirem a «Completa el registre» i ens portaran a la pàgina de Facebook, on ens demanaran que
posem la nostra contrasenya:
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Completarem la nostra contrasenya i accedirem a la nostra pàgina, on rebrem un missatge de confirmació.

Ara ja estem registrats correctament a Facebook! Cal recordar als participants que anotin la contrasenya i el correu amb el qual s’hi han registrat.

Ens desconnectem de Facebook clicant «Desconnecta’t» al desplegable del costat d’«Inici» a la
part superior dreta de la pantalla, i proposarem tornar a accedir a la pàgina http://ca-es.facebook.
com/, però ara com a usuaris registrats, accedint a la part superior de la pàgina inicial:

Cada vegada que ens vulguem connectar a la xarxa social Facebook anirem a la pàgina principal i
posarem el nostre correu i la nostra contrasenya, i clicarem «Inicia sessió». Si volem que
l’ordinador, encara que tanquem el navegador, ens mantingui connectats, podem activar l’opció
«Mantén-me connectat».

Provem de tancar el navegador, accedir a la pàgina principal de Facebook (http://ca-es.facebook.
com/) i iniciar la sessió.
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IMPORTANT
Segurament, els participants que ja tenien un perfil creat a Facebook, si no n’han actualitzat la
versió amb la nova cronologia, tindran encara el perfil antic. Per tant, cal actualitzar-lo amb
la nova versió per poder seguir correctament la resta de la sessió.
Per defecte, actualment en registrar-s’hi ja apareix la nova cronologia, però per als participants
que ja hi estaven registrats i encara no han actualitzat el perfil cal que ens dirigim a l’enllaç
www.facebook.com/about/timeline i cliquem «Passa’t a la cronologia».
Tornarem al nostre perfil i veurem que l’aspecte de la pàgina ha canviat i hi apareix la nova cronologia. Se’ns mostraran les noves opcions i se’ns permetrà fer proves (col·locar una fotografia de
portada, publicar un episodi de la nostra vida a la cronologia, etc.) durant un període de set dies
(durant aquest temps de prova encara no s’haurà fet pública la nova cronologia i es mostrarà la
que teníem fins ara). Un cop passats aquests set dies, es farà pública la nostra nova biografia
com la tinguem en aquells moments. Si tenim molt clar com volem que sigui i no necessitem
aquest període de prova, només cal que cliquem «Publica’l ara», i ja serà visible la nova cronologia al nostre perfil.

COMPROVACIÓ FINAL
- Farem la supervisió de tots els participants per assegurar-nos que tenen registrat Facebook i
són a la pàgina principal amb el format de cronologia.
- Comprovarem que els participants s’han anotat la contrasenya i el nom d’usuari.
- Buscarem tots els participants a Facebook i els agregarem com a amistats al compte del dinamitzador.
- Demanarem que els participants pensin alguna fotografia per posar al seu perfil (la poden portar en un llapis de memòria USB, enviar-la per correu, etc.).

Recordatori
Cal que els participants es desconnectin de la sessió abans de tancar els ordinadors. S’ha d’explicar
el procediment i recordar que, si no desconnecten la sessió i algú, després d’ells, vol accedir a
Facebook des del mateix ordinador, podria accedir al seu compte. Per aquesta raó és important
desconnectar-se sempre.

FI DE LA SEGONA SESSIÓ DEL TALLER
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Sessió 3
Configurem i posem en marxa
el nostre Facebook
CONTINGUTS DE LA SESSIÓ
Bloc 1
Configuració del compte de Facebook (55 minuts)
- Edició de la informació personal
- Escollir i pujar una fotografia a la imatge del perfil
- Configuració del compte d’usuari
- Configuració de la privacitat
Descans (10 minuts)
Bloc 2
Trobem les nostres amistats (55 minuts)
- Cercar amistats
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Bloc 1
Configuració del compte de Facebook
Durada: 55 minuts.
Material: Projector i PC per al dinamitzador, i PC per a cada participant. Fotografia per posar d’imatge
del perfil.
Tipus d’activitat del bloc: De demostració i pràctica a l’aula (pas a pas).
Continguts: Configurar el compte, posar la informació personal, triar la privacitat i posar la imatge
del perfil.

Recordatori
Tot allò que fem a Facebook ho podem desfer. Per tant, no cal tenir por de fer malament algun dels
passos que seguirem a continuació. Al final de la sessió repassarem tot el que hem fet.

Igual que a l’apartat anterior, demanarem als participants que segueixin pas a pas el que fa el dinamitzador. Introduirem la sessió explicant que acabarem de configurar i preparar el nostre perfil de
Facebook.
Demanarem als participants que encenguin els PC i que entrin al seu usuari de Facebook.

• 13.1.1
Edició de la nostra informació personal
Facebook ens permet afegir informació personal al nostre perfil d’usuari. Aquesta informació és
opcional, en cap cas obligatòria. Abans d’afegir aquesta informació cal que tinguem en compte
que la podem canviar en qualsevol moment, i podem triar qui la podrà veure i qui no: pot ser pública
(visible per a tothom), només visible per a l’usuari, només visible per a les nostres amistats o llistes
d’amistats.
Ens situarem a la pàgina del perfil.
Per posar o modificar dades del nostre perfil, ho podem fer des de la pàgina del perfil (és important que situem els participants dins aquesta pàgina perquè puguin seguir bé els passos). S’hi
accedeix clicant el nom del nostre perfil a la part superior esquerra de la pantalla, i després, un
cop dins el nostre perfil, clicant «Actualitza la informació» o «Més informació» quan vulguem.
En aquest espai podem omplir els camps següents:
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«Treball i formació»: hi podem posar els centres on hem cursat els estudis i els llocs on hem treballat o treballem actualment; el càrrec, la població de l’empresa, la descripció de la tasca i el període
de temps que hi hem treballat.
«Sobre tu»: hi podem escriure un petit text amb informació sobre nosaltres.
«Informació bàsica»: l’aniversari, l’estat civil, les creences religioses i la ideologia política.
«Els meus llocs»: ciutat de naixement, ciutat actual on vivim.
«Relació»: l’estat civil. En el cas de tenir una relació, ens permet mostrar el perfil de Facebook de la
persona en qüestió. També hi podem afegir la data d’aniversari.
«Família»: hi podem agregar els perfils de Facebook dels familiars amb el parentiu corresponent.
«Informació de contacte»: dades de contacte com el número de telèfon, el correu electrònic,
l’adreça postal, el compte de missatgeria instantània (per exemple, Skype), la pàgina web, etc.
«Citacions preferides»: hi podem escriure citacions o frases que ens agradin.

Proposarem als participants que accedeixin a «Actualitza la informació» i que omplin la informació que considerin oportuna segons els seus interessos.

Ara ja tenim la nostra informació actualitzada. Més endavant triarem amb qui la volem compartir.

47

LA XARXA, EN EL NOSTRE DIA A DIA
Guia didàctica
13. Sessió 3: Configurem i posem en marxa el nostre Facebook / 13.1. Bloc 1: Configuració del compte
de Facebook

• 13.1.2
Escollir i pujar una fotografia
a la nostra imatge del perfil
Per fer aquesta part de la classe, cal que els participants tinguin actualitzada la versió nova de la
cronologia de Facebook.
Facebook ens permet triar una imatge que identifiqui el nostre perfil. Aquesta imatge pot ser una
fotografia nostra o qualsevol altra imatge. Pensem que si hi posem la nostra imatge (una foto), les
persones que ens busquin a Facebook podran comprovar que realment som qui busquen. Aquesta
imatge és visible per a tots els usuaris de Facebook.
Posem una imatge al nostre perfil!

Un cop tenim localitzada la fotografia a l’ordinador, accedim al nostre perfil de Facebook i cliquem
«Afegeix una foto de perfil». Ens apareixerà un desplegable amb les opcions següents:
«Fes una foto...»: s’obre una finestra de Facebook que ens permet identificar una càmera web per
fer la fotografia que utilitzarem del perfil.
«Puja una foto...»: s’obre una finestra a l’ordinador que ens mostra les carpetes que hi tenim guardades. Busquem la imatge a la carpeta on hem guardat la fotografia triada. Posem al perfil una
imatge que ens agradi seguint els passos anteriors.
Cliquem «Puja una foto...», seleccionem la fotografia que tenim a l’ordinador i acceptem. Veurem
com es mostra ja la fotografia com a imatge del perfil.
Un cop tenim la imatge del perfil, podem editar-la en miniatura. La imatge en miniatura és la nostra
fotografia però en format petit, i apareixerà a totes les publicacions i les interaccions que fem a
Facebook.

Ja tenim imatge a Facebook!
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• 13.1.3
Configuració del compte d’usuari
Un cop hem començat a omplir la informació del nostre perfil, Facebook ens dóna diferents opcions
per configurar el nostre compte.
Els participants accediran a «Configuració del compte», al desplegable del costat d’«Inici», a la part
superior dreta de la pàgina principal. Repassarem cada apartat.
Tenim diferents punts que podem modificar:

CONFIGURACIÓ GENERAL
- NOM. Permet modificar el nom, el segon nom i els cognoms, i et permet escollir l’opció per mostrarlos: nom i cognoms o cognoms i nom. També pots optar per posar un sobrenom, que serà el que es
mostrarà al teu perfil i a les teves amistats.
Nota: Facebook limita el nombre de vegades que es pot modificar el nom, per assegurar que els
noms que s’utilitzen són reals. Un cop un tècnic de Facebook ha acceptat la teva modificació, el canvi
ja es considera definitiu i no es pot modificar de forma manual.
Tots els canvis que facis seran revisats per Facebook abans de ser visibles. Això sol trigar 24 hores.

- NOM D’USUARI. Facebook et proporciona un nom d’usuari que s’enllaça amb la teva biografia (perfil): www.facebook.com/nom.cognoms. A través d’aquesta adreça els teus amics et poden trobar
més fàcilment. També serveix per proporcionar-te una adreça de correu electrònic de Facebook: nom.
cognoms@facebook.com. La teva adreça a Facebook és la mateixa que el teu nom d’usuari.
D’aquesta manera, els altres poden:
- Enviar-te un correu electrònic a nom.cognoms@facebook.com
- Accedir a la teva biografia (perfil de Facebook) de forma directa amb l’adreça URL:
www.facebook.com/nom.cognoms
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Si vols personalitzar la teva adreça a Facebook, pots triar un nou nom d’usuari públic. Si tries un nou
nom, la teva nova adreça de Facebook s’agregarà a la teva informació de contacte a la secció «Informació» de la teva biografia, amb els permisos de privacitat configurats com a «Amics».
Nota: Sempre pots editar qui pot veure la teva informació de contacte.
Amb la teva adreça de correu electrònic @facebook.com, els altres et poden enviar missatges mitjançant qualsevol sistema de correu electrònic tradicional (per exemple, Hotmail, Yahoo o Gmail), i
els missatges es lliuraran als teus missatges de Facebook. Quan enviïs un missatge a una adreça
de correu electrònic externa, els correus electrònics tindran un format semblant al dels missatges de
Facebook, i inclouran el teu nom, la teva foto del perfil i el teu missatge. Tingues en compte que el
teu correu electrònic apareixerà com a nom.cognom@facebook quan enviïs missatges a adreces de
correu electrònic externes.
Com es tria un nom d’usuari?
Personalitza l’adreça del teu perfil (biografia) o pàgina de Facebook triant un nom d’usuari o extensió.
Pots obtenir el teu nom d’usuari a: http://www.facebook.com/username.
Pots triar una adreça web que et suggereixi Facebook o crear-ne una de nova. Selecciona
«Comprova’n la disponibilitat» per determinar si l’adreça web que vols està disponible. Si ho està,
clica «Confirma» per confirmar l’elecció.

- CONTRASENYA. Aquí podem modificar la contrasenya: primerament indiquem la contrasenya actual i després dues vegades la nova.
Consell: Utilitza una contrasenya diferent de la que fas servir en altres llocs o serveis. Assegura’t
que sigui llarga i segura: utilitza una combinació de nombres, lletres i signes de puntuació d’almenys
sis caràcters.

- XARXES. Són comunitats de persones sobre la base d’una localització, uns estudis, una feina, etc.
Un exemple seria la xarxa de la Universitat de Girona, a la qual es poden unir tots els estudiants, i el
nom de la xarxa apareix a l’espai «Informació» del perfil.
Per poder pertànyer a una xarxa en concret cal que algun membre d’aquesta xarxa et confirmi la
sol·licitud. Un cop confirmada la sol·licitud, també cal verificar que realment formes part d’aquesta
xarxa (institut, universitat, lloc de treball, etc.).
Per accedir a determinades xarxes (universitàries o laborals) cal que introdueixis i confirmis una
adreça de correu electrònic associada a la xarxa, per exemple l’adreça de correu que utilitzaves a la
universitat.

- COMPTES VINCULATS. Facebook et permet enllaçar el teu compte amb un sistema d’autenticitat,
de manera que, tan bon punt s’hi accedeix (compte Gmail, Yahoo, MySpace, etc.), automàticament
s’obre el compte de Facebook sense haver d’introduir el nom d’usuari i la contrasenya.

- IDIOMA. Opció per triar l’idioma en què vols que se’t mostri Facebook.
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CONFIGURACIÓ DE LA SEGURETAT
- NAVEGACIÓ SEGURA. La navegació segura (https://) és una funció de seguretat optativa. En activar aquesta funció, el teu trànsit (és a dir, tota la teva activitat) a Facebook queda xifrat, de manera
que resulta molt més complicat que una tercera persona pugui obtenir accés a la teva informació de
Facebook sense el teu consentiment.
En aquest espai podem activar o desactivar aquesta opció.
- NOTIFICACIONS D’INICI DE SESSIÓ. Les notificacions d’inici de sessió són una funció de seguretat optativa que permet l’enviament d’alertes al teu correu electrònic cada vegada que s’accedeixi al
compte des d’un dispositiu nou.
Per activar les notificacions d’inici de sessió has de marcar la casella de l’adreça de correu electrònic,
així rebràs les notificacions al correu electrònic registrat.
Nota: Si vols rebre alertes de missatges de text al mòbil, has d’agregar un número de telèfon al teu
compte.
- CONTRASENYA DE LES APLICACIONS. Les contrasenyes de les aplicacions són contrasenyes
d’un sol ús per iniciar la sessió en aquestes aplicacions. Et permeten mantenir la seguretat de la teva
contrasenya de Facebook. Si tens activades les aprovacions d’inici de sessió o utilitzes una contrasenya d’aplicació, no hauràs d’esperar a rebre un codi.
Per obtenir una contrasenya d’aplicació has de posar el nom de l’aplicació per a la qual la vols obtenir.
Facebook generarà una contrasenya, que cal que guardis.
- DISPOSITIUS RECONEGUTS. Per tal de rebre correctament les notificacions d’inici de sessió, i així
poder saber quan s’inicia una sessió amb un dispositiu que no és nostre, primerament cal reconèixer
els dispositius que normalment utilitzem per iniciar la sessió a Facebook.
Per tant, podem crear una llista dels dispositius (ordinador o mòbil) vinculats al nostre compte de
Facebook.
- SESSIONS ACTIVES. La secció «Sessions actives» de la pàgina de configuració de la seguretat
mostra una llista de les últimes vegades que s’ha accedit al teu compte de Facebook. Cada entrada
inclou la data, l’hora i la ubicació aproximada en què vas iniciar sessió a Facebook, i el tipus de dispositiu utilitzat per accedir al teu compte. També veuràs l’opció de finalitzar qualsevol sessió activa a la
dreta de cada entrada.
Nota: Les ubicacions que vegis es basen en l’adreça IP (nombre que identifica inequívocament un
ordinador, una tauleta o un altre dispositiu tan bon punt es connecta a Internet) utilitzada per accedir
al teu compte. Si vols conèixer la informació específica de l’adreça IP d’un inici de sessió concret,
simplement passa el ratolí per sobre de les dades d’ubicació d’aquesta sessió.
- DESACTIVACIÓ DEL COMPTE. Des d’aquest punt podem desactivar el compte. Abans d’eliminarlo, Facebook ens pregunta si estem segurs de voler-ho fer. Si n’estem segurs, ens permet enviar un
missatge als nostres contactes per notificar-ho, i finalment ens demana per què volem eliminar el
compte.
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CONFIGURACIÓ DE LES NOTIFICACIONS
Són els avisos que reps al correu electrònic, in situ al Facebook o al mòbil, de les actualitzacions que
es creen a Facebook.
Les notificacions es reben cada cop que s’actualitza una publicació en la qual has interactuat o alguna
cosa que t’afecta.
Des d’aquest punt pots veure les notificacions recents i també editar la configuració de totes les
notificacions. Pots triar quines notificacions vols rebre al correu.
Finalment, et permet triar l’opció de rebre un correu electrònic amb un resum de les últimes notificacions, en comptes de rebre-les de forma individualitzada.
La resta d’opcions per configurar el compte no s’exposaran a la classe. Si es dóna el cas que algun
participant vol saber algun pas que no hem explicat, trobareu tota la informació completa a l’annex
del taller.

• 13.1.4
Configuració de la privacitat
Recorda que ja tenim informació al nostre compte de Facebook, i això vol dir que és hora de triar amb
qui la volem compartir i amb qui no.
Accedim a «Configuració de privacitat», al desplegable del costat d’«Inici», a la part superior dreta
de la teva pàgina principal.
Hi ha diferents tipus de privacitat:
- Públic. Tothom pot veure el que publiques a Facebook, fins i tot persones que no són amics teus.
- Amistats. Tot allò que publiquis a Facebook només ho veuran les teves amistats.
- Personalitzat. Tens l’opció de triar entre quatre tipus:
· Amics d’amics: les amistats dels teus amics també poden veure les teves publicacions (sempre
que hi interactuï l’amistat en comú). Exemple: si t’etiqueten en una foto, o una amistat teva fa
un comentari d’aquesta fotografia, les amistats d’aquesta persona podran veure la fotografia i
comentar-la.
· Amics: només les teves amistats veuran les teves actualitzacions.
· Persones o llistes concretes: pots triar quines persones o llistes vols bloquejar perquè no vegin
les teves publicacions i actualitzacions.
· Només jo: únicament tu veuràs les teves publicacions.
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Des d’aquí pots configurar:
- Informació de la teva biografia (perfil).
- Publicacions. Pots configurar la privacitat de les teves publicacions.
- Privacitat del teu compte de Facebook. Recorda assenyalar qui pot veure la informació.

Recordatori: L’opció triada queda predeterminada i, per tant, cada cop que facis una publicació serà
sempre amb la privacitat que vas configurar l’últim cop. Per tant, si en algun moment fas pública una
publicació, recorda que quan tornis a actualitzar aquesta serà també pública.
Et recomanem que només sigui visible per als amics que tu afegeixis, tal com es mostra a la imatge.

Ja tenim protegida la nostra informació de Facebook!!
Recordatori: Cal que els participants es desconnectin de la sessió abans de tancar els ordinadors.
S’ha d’explicar el procediment i recordar que, si no desconnecten la sessió i algú, després d’ells,
vol accedir a Facebook des del mateix ordinador, podria accedir al seu compte. Per aquesta raó és
important desconnectar-se sempre.

Descans (10 minuts)
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13.2

Bloc 2
Trobem les nostres amistats
Durada: 55 minuts.
Material: Projector i PC per al dinamitzador i PC per a cada participant.
Requisits: Tots els participants han d’estar dins el seu usuari de Facebook i cal tenir a punt una llista
amb els noms i els cognoms dels participants i del dinamitzador del curs a la pissarra (en Word o
PowerPoint).
Tipus d’activitat del bloc: De demostració i pràctica a l’aula (pas a pas).
Continguts: Cercar i agregar amistats, agregar els components del curs i el dinamitzador o dinamitzadora, crear una llista dels participants del curs.

Igual que a l’apartat anterior, demanarem als participants que segueixin pas a pas el que fa el dinamitzador. Introduirem el bloc explicant que aprendrem a crear la nostra xarxa social.
En primer lloc, explicarem com es busquen i s’afegeixen amistats, i en segon lloc, proposarem als
participants que practiquin agregant les amistats de tots els components del grup i del dinamitzador.

• 13.2.1
Cercar amistats
Per començar a crear la nostra xarxa social, hem d’agregar amistats. Per buscar possibles amistats
o amistats conegudes pel nom, ens situarem a la barra del cercador:

Una forma de buscar amistats és a través de la «Cerca
gent, llocs i coses»: escrivim el nom de la persona que volem trobar i Facebook ens mostrarà una llista de persones
amb el nom i els cognoms introduïts iguals o semblants. Si
hi ha més de sis resultats, Facebook ens deixa desplegar
aquesta llista clicant «Mostra més resultats de maria»
(opció que apareix al final d’aquesta mateixa llista).
Se’ns obrirà una nova finestra amb tots els resultats trobats
a Facebook. Aquí cal tenir present que disposem d’uns filtres de cerca (situats a la part esquerra de la finestra) per
poder afinar millor la cerca. Per tant, podem triar si busquem una persona, una pàgina, un lloc, un grup, un esdeveniment, etc.
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Si es tracta d’una persona, ens apareixerà «Afegeix-te amistat»; si es tracta d’una pàgina i en volem
ser fans, podem fer-ho clicant «M’agrada», i si és un grup hem de clicar «Afegeix-te al grup».
Com que fa poc temps que hem creat el nostre perfil, Facebook ens suggerirà contínuament des de
diferents espais de la plataforma possibles usuaris que podrien ser amistats nostres. Un d’aquests
espais és a la mateixa barra del menú principal, on apareix l’opció «Troba amistats».

A través de la nova finestra que se’ns mostra, podem filtrar els resultats amb l’enllaç de «Gent»
que apareix al costat esquerre. Si entre els resultats que hi surten no hi és la persona que busquem,
encara podem afinar més la cerca i utilitzar altres eines, com ara buscar per característiques afins:
ciutat, estudis, lloc de residència, etc.

En aquest cas, com que busquem una persona, clicarem el filtre «Gent» i ens apareixerà una llista
amb tot de persones que tenen el perfil a Facebook i que es diuen com el nom que busquem. També
ens dóna l’opció d’ajustar més la cerca i buscar a través de filtres com el lloc de residència d’aquesta
persona, el lloc de feina, etc. Cal remarcar que sempre trobarà les persones a través d’aquests filtres
si aquestes han indicat la informació esmentada al seu perfil de Facebook. Podem afegir nous filtres si
amb els que ens apareixen per defecte no en tenim prou.
Un cop localitzada la persona que volem afegir com a amistat, només cal clicar la pestanya que apareix al costat del seu nom, on posa «Afegeix amistat».
Facebook suggereix contínuament, des de diferents espais de la plataforma, possibles usuaris que
poden ser amistats nostres (es basa en criteris de zona, població, estudis, amics en comú, etc.).
Un altre dels espais on podem cercar usuaris és clicant «Inici» (barra superior); a la banda dreta de
la pàgina ens suggereix persones contínuament. També apareix una altra opció al mig de la pàgina
principal.
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PRACTIQUEM-HO
El dinamitzador o dinamitzadora escriurà a la pissarra el nom del seu perfil a Facebook i demanarà
als participants que el busquin. També els proposarem que qui vulgui afegeixi els companys del
curs, i que aquests acceptin les seves sol·licituds. L’objectiu és que al final tots els participants
tinguin agregats com a amistats totes les persones del curs. Podem ajudar-nos amb la llista de
noms i cognoms que hem fet de tots els participants projectant-la a la pissarra. Al final comprovarem que tots els participants tenen el mateix nombre d’amistats, més el dinamitzador.
El dinamitzador demanarà amistat a tots els participants des de l’adreça «dolenta» i proposarà
als participants que no l’acceptin. Explicarem com no s’accepta una amistat: es deixa pendent i
l’altra persona no rep cap missatge de rebuig. Els mostrarem què li surt al perfil a la persona que
no hem afegit com a amistat perquè s’adonin que, senzillament, no li consta l’amistat afegida o
acceptada.
El dinamitzador demanarà a un participant que ja té agregat com a amistat que deixi de ser-ho i el tregui
de la seva xarxa social. Aprendrem què s’ha de fer quan una persona vol deixar de ser amic d’algú.
Proposarem als participants que busquin amistats personals seves a Facebook i, a discreció de
cadascú, les afegeixin o no. Recalcarem com es busquen les amistats (per nom, per adreça, per
estudis, per població, etc.).
Recordatori: Desconnectem els nostres usuaris i apaguem l’ordinador.
PROPOSTA ENTRE SESSIONS
Demanarem als participants que practiquin buscant les amistats que vulguin.

FI DE LA TERCERA SESSIÓ DEL TALLER
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Sessió 4
La pàgina principal
i el perfil de Facebook
CONTINGUTS DE LA SESSIÓ
Bloc 1
La pàgina principal de Facebook (55 minuts)
- Menú de la barra principal
- Menú d’enllaços
- Destacats
- Ticker i xat
- Canal de notícies
- Actualitzacions d’estat
- Fer una menció
- Missatge privat
- Pujar una foto o un vídeo
- Compartir un enllaç
- Com s’elimina una publicació
- Com s’amaguen les publicacions
Descans (10 minuts)
Bloc 2
La pàgina del perfil de Facebook (40 minuts)
- Què és un perfil?
- Portada
- Foto del perfil
- Configuració del perfil
- Informació personal
- Barra d’estat
- Cronologia
- Esborrar una publicació des del perfil

57

XARXES SOCIALS
Guia didàctica
14. Sessió 4: La pàgina principal i el perfil de Facebook

14.1

Bloc 1
La pàgina principal de Facebook
ABANS D’INICIAR LA SESSIÓ (10 minuts)
Preguntarem als participants com els ha anat buscant amistats i els insistirem que el nombre
d’amistats no és important, sinó que el que cal és que sàpiguen seleccionar bé les seves amistats.
Preguntarem també si han rebut peticions d’amistat de persones que els han localitzat a la xarxa un
cop donats d’alta.

Durada: 55 minuts.
Material: Projector i PC per al dinamitzador i un PC per a cada participant connectat a Internet.
Requisits: Els mateixos que al bloc anterior.
Tipus d’activitat del bloc: De pràctica. El dinamitzador farà els mateixos passos que els participants, però els projectarà.
Continguts: Repàs de les funcions més importants de la pàgina principal de Facebook.

En aquesta activitat mostrarem als participants les funcions més importants de la pàgina principal de
Facebook i les seves utilitats. Els recalcarem les virtuts de cada funció i farem referència a com ho
fèiem sense Facebook. Els proposem clicar «Inici» i situar-se a la seva pàgina principal de Facebook.

• 14.1.1
Menú de la barra principal
En aquesta barra, situada a la part superior central de la pantalla, hi trobem les pestanyes d’accés
directe a les funcions principals de Facebook:
6
7 8
5
1
2 3 4
1. Pestanya Facebook. Accés directe a la pàgina principal de Facebook.
2. Amistats. Ens notifica les sol·licituds que hem rebut d’amistat i que tenim pendents de confirmació.
3. Missatge. Pestanya d’accés als nostres últims missatges privats rebuts a Facebook. Quan cliquem
la pestanya ens apareix una finestra amb els últims missatges rebuts que ens permet accedir a la bústia clicant «Mostra’ls tots» o «Envia un nou missatge». En aquesta icona apareixerà un avís amb
un nombre que indica la quantitat de nous missatges rebuts que tenim a la bústia.
Pot donar-se el cas que Facebook no permeti aquest accés als usuaris que fa poc temps que s’hi han
registrat, i per tant poden tenir inactiva aquesta opció. De totes maneres, hi poden accedir des de
l’enllaç «Missatges» que apareix al menú de filtres, al costat esquerre de la pàgina principal.
4. Notificacions. Pestanya d’accés directe a les nostres notificacions. Aquí podem consultar totes les
interaccions en què ens han esmentat o contestat. Veurem un avís en aquesta icona cada cop que
tinguem una nova notificació (de color vermell, amb el nombre de notificacions).
5. Barra de cerca. Ens permet buscar qualsevol contingut dins de Facebook: amistats, gent, grups,
pàgines, llocs, esdeveniments, aplicacions, etc.
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6. Pestanya del nostre perfil. Accés directe a la nostra pàgina del perfil.
7. Pestanya d’inici. Accés directe a la pàgina principal de Facebook.
8. Pestanya de configuracions. Des d’aquesta pestanya tenim accés a les configuracions del compte
i de la privacitat, a la desconnexió de la pàgina (si volem sortir de la sessió) i a «Ajuda» si volem rebre
el suport de Facebook.

•

14.1.2
Menú d’enllaços
En aquest menú, situat a l’esquerra de la pàgina, hi tenim tota una sèrie d’enllaços que ens permeten accedir de forma directa a diverses opcions de Facebook: preferits, amistats, grups, aplicacions,
interessos i pàgines.
- Preferits. Hi trobem els enllaços més recurrents. També hi podem incloure altres enllaços dels que
tenim a «Amistats» i «Aplicacions». Només situant-nos a sobre de l’enllaç apareix la
icona
. Si la cliquem apareix l’opció d’afegir a preferits.
A mesura que interactuem amb la xarxa apareixeran nous enllaços per poder-hi accedir de forma
directa. Per exemple, si ens unim a diferents grups de Facebook apareixeran nous enllaços que ens
conduiran directament a aquests grups, o si ens descarreguem una aplicació també ens apareixerà
en aquest menú.

• 14.1.3
Destacats
En aquest apartat trobarem sempre els esdeveniments del dia i una
columna d’anuncis i patrocinis.
Dins els esdeveniments del dia trobaràs els aniversaris de les teves
amistats. Si és l’aniversari d’algun amic, clicant el seu nom podràs
escriure una felicitació que es publicarà automàticament al seu perfil. També hi trobem els pròxims esdeveniments del mes (et permet
confirmar-hi la teva participació des de la mateixa finestra que es desplega clicant el nom de l’esdeveniment).
D’altra banda, a sota dels esdeveniments del dia trobaràs els patrocinats, que són anuncis de marques que han pagat per poder crear
publicitat a Facebook. De vegades veurem en aquest espai que a algunes amistats nostres els agrada aquell anunci, i ho sabrem perquè han
clicat «M’agrada» a la pàgina de Facebook de l’empresa que s’anuncia.
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• 14.1.4
Ticker i xat
Es tracta de l’única part de la pàgina principal que podem ocultar i mostrar quan vulguem. Si cliquem
la pestanya que apareix a la part inferior dreta, ocultarem aquesta part del ticker i del xat. En fer-ho,
però, aquesta informació es desplaça a la zona de «Destacats» explicada abans.
Si la tenim activada (que es mostri), veurem que hi apareixen dos elements:
- TICKER
Es tracta d’un sistema d’informació instantània, una llista amb les
actualitzacions de tot allò que estan fent les teves amistats en temps
real. És a la columna esquerra, al marge superior. Des del mateix ticker
pots comentar, posar «M’agrada» i compartir. La funció principal del
ticker és descongestionar el nostre mur (espai en el qual veurem les
actualitzacions i l’activitat de les nostres amistats a Facebook) i veure-hi
només les coses més rellevants.

- XAT
És un sistema de missatgeria instantània integrat dins de Facebook
que permet connectar-t’hi per parlar amb les amistats que utilitzen
Facebook i tenen el xat activat en aquell moment. És un sistema privat
i, per tant, només veureu la conversa els qui la integreu.
Per saber si les nostres amistats estan connectades al xat, ens hem
de fixar si al costat del seu nom surt un punt de color verd. Si és així,
vol dir que aquesta persona està connectada a Facebook en aquell
moment i té el xat activat.
Per mostrar-te com a desconnectat del xat, tan sols has d’accedir a les
opcions del xat (icona d’engranatge tal com es mostra a la imatge, amb
un requadre blau) i clicar «Desactiva el xat». Així pots navegar per Facebook i que ningú et vegi connectat.

Establim converses breus entre els participants en el curs mitjançant el xat.
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• 14.1.5
Canal de notícies
L’element central que apareix a la pàgina principal és l’anomenat «Canal de notícies», més conegut amb el nom de mur. En aquest espai veurem les actualitzacions i l’activitat de les nostres
amistats a Facebook i les actualitzacions que facin les pàgines de Facebook de les quals som
seguidors. Les actualitzacions reben el nom de publicacions.
És possible que al teu canal de notícies vegis publicacions de persones que no són amics teus. Això
pot passar quan una de les nostres amistats interactua amb una publicació d’un altre usuari
(no amic nostre), i ho veiem perquè el permís de privacitat que ha marcat aquest no amic nostre a
la seva publicació és «Públic» o «Amics d’amics», i per tant en alguns casos ho podem comentar
o compartir.

En aquest cas, a l’Albert Pujol (amistat en comú) li agrada la fotografia que ha publicat en Lluís
Roura (no amistat en comú), i el fet que la nostra amistat interactuï amb aquesta altra persona ens
n’informa.

• 14.1.6
Actualitzacions d’estat
A la part superior de la pàgina tenim l’opció per publicar al canal de notícies. Es tracta de la «Barra
d’estat» o «Barra de publicacions». Des d’aquesta barra podem publicar actualitzacions d’estat,
compartir fotografies i vídeos, enllaçar amb una pàgina web i fer preguntes a les nostres amistats.

1

2

3
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Una de les opcions de Facebook és compartir el que penses i fas amb les teves amistats. Des de la
barra d’estat pots escriure allò que els vols explicar.
Per fer-ho, cal que ens situem dins la caixa de text que s’obre quan cliquem «Actualitza l’estat».
Un cop hem escrit el que volem compartir, a la mateixa barra trobem diferents opcions per completar
la nostra publicació si volem:
1. «Amb qui ets». Podem afegir amistats a la nostra publicació clicant la icona i escrivint-hi els seus
noms.
2. «On ets». Si cliques la icona del lloc, pots ubicar la publicació compartint des d’on actualitzes el
teu estat. Un cop clicada aquesta opció per donar la nostra localització, queda activada fins que no
l’apaguem.
3. «Permisos». Podem triar quin permís configurem per a cada actualització perquè la vegin només els
qui nosaltres vulguem. Un cop modificada aquesta opció, romandrà igual per a totes les publicacions
fins que no la tornem a modificar.
Actualitzem el nostre estat amb la frase «Al curs de ”la Caixa”, actualitzant l’estat!!».

• 14.1.7
Fer una menció
Quan fem una publicació des de la barra d’estat, tenim l’opció de mencionar un amic. Per mencionar
una persona tan sols hem de començar a escriure el seu nom dins la publicació que volem compartir
i ens apareixerà un desplegable en el qual la podrem seleccionar.
Quan fem una menció, es publica també directament al mur de la persona mencionada. Els permisos de la publicació es modifiquen de manera automàtica, de manera que permeten que aquesta
publicació la puguin veure també les amistats de la persona mencionada.
Veurem com ens apareixeran a l’opció d’editar els permisos d’«Amistat+».

Sempre que ens mencionin i ens interessi eliminar el nostre nom de la publicació, només cal accedir
a la pestanya que ens apareixerà a la part dreta de la publicació un cop ens hi situem al damunt. Allà
podrem triar l’opció d’eliminar la menció. Un cop eliminada, desapareixerà la publicació del nostre
mur i les nostres amistats deixaran de veure l’actualització de la nostra amistat.
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La diferència entre publicar amb una menció o publicar amb qui estàs és que la segona té més sentit si està condicionada a un moment o espai en concret: «Caminant per Barcelona – amb Maria
Verges». La primera et permet la funció d’esmentar algú a la teva publicació sense estar condicionat
a cap moment o lloc: «Bon dia, Maria Verges».
Mencionem alguna de les nostres amistats.

• 14.1.8
Missatge privat
Per enviar un missatge, només cal clicar la icona del sobre que apareix a la barra superior o al filtre de
missatges que tenim al lateral esquerre de la pàgina principal. L’opció és «Envia un missatge». Hi
cliquem i surt una finestra en la qual podem escriure el nom de l’usuari o els usuaris a qui volem enviar el missatge i el text que els volem fer arribar, i fins i tot podem afegir-hi un arxiu o una fotografia.

• 14.1.9
Pujar una foto o un vídeo
Des d’aquesta mateixa barra tenim
l’opció d’escollir si volem compartir
una fotografia o un vídeo. Si cliquem
aquesta opció, apareixen tres tipus de
publicacions: «Puja foto/vídeo», «Usa
la càmera web» i «Crea un àlbum de
fotos».
Ens centrarem a explicar com es puja una
fotografia mitjançant l’opció «Puja una
foto/vídeo». Un cop cliquem aquesta opció per compartir una imatge o un vídeo,
se’ns desplega l’espai per publicar-los.
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Primer de tot, cal que tinguem present quina imatge o vídeo volem compartir i a quina carpeta de
l’ordinador és. Una vegada sabem la ubicació de l’arxiu, podem començar a configurar la publicació.
Podem escriure un text que apareixerà com a peu de foto. Hi podem escriure el que vulguem
(màxim, 420 caràcters) i, fins i tot, afegir-hi amistats i lloc, i editar permisos de publicació (a través de
les icones de configuració que apareixen a la mateixa barra d’estat).
Per acabar, només cal que cliquem l’opció de seleccionar fitxer i cercar la imatge o vídeo que volem
publicar, i acceptem. Un cop fet aquest pas, ja tindrem tota la publicació configurada i clicarem el
botó «Publica’l».

Publiquem una fotografia amb aquest procediment. Triem una fotografia d’Internet sobre el que
vulguem i la pengem inserint-hi un comentari.

• 14.1.10
Compartir un enllaç
Des de la mateixa barra de publicacions, tot i que no ens indiqui l’opció de compartir un enllaç d’una
pàgina web de forma directa com sí que podem fer-ho amb la resta d’opcions, també podem fer-ho
a través de l’opció «Actualitza l’estat».

1
A
B
C

2

1. Si el que volem compartir és una notícia, un article d’un taller que seguim o simplement una pàgina
web que ens agrada, hem de copiar l’enllaç URL d’aquest web i enganxar-lo dins la caixa de text.
2. A sota sortirà el cos de la publicació, on veurem el títol de la notícia o de l’article i el nom de la
pàgina web, un cos de text amb una breu descripció i una imatge en miniatura.
Tenim l’opció de modificar tant el títol (A) com la descripció de la notícia (B) (clicant-hi al damunt
se’ns obrirà la caixa de text per editar-la), i també triar la miniatura (C) que volem, si és que n’hi ha
més d’una.
Un cop configurada la notícia, podem escriure un text a l’actualització (després d’esborrar l’enllaç que
hem copiat) i editar els permisos de publicació.
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• 14.1.11
Com s’elimina una publicació
Sempre que vulguem, podem eliminar una publicació amb la X que apareix a l’angle superior dret de
l’actualització.

• 14.1.12
Com s’amaguen les publicacions
Des de les publicacions de les nostres amistats, tenim l’opció de gestionar quines volem deixar
de veure. Ho podem fer a través de la pestanya de configuració de la publicació. Si accedim a la pestanya tenim diferents maneres de gestionar aquesta actualització:

- «Amaga la notícia». Aquesta opció et permet fer desaparèixer la publicació en concret del teu canal
de notícies.
- «Denuncia activitat o publicitat». Si seleccionem aquesta opció avisem Facebook que es tracta
d’una publicació Spam.
- «Desentén-te de l’amistat». Deixaràs de veure les seves publicacions al teu canal de notícies, però
continuaràs sent amic seu.
- «Desentén-te del tipus de publicació». Podem triar per tipologia de publicacions. Per tant, podem
amagar publicacions d’estat, actualitzacions de fotos o vídeos, enllaços a webs, etc.
- «Amaga tot el que publica a través d’una aplicació». Ens permet amagar les actualitzacions que
faci la nostra amistat a través d’una aplicació, com ara les publicacions de jocs o d’aplicacions de
música o fotografia com Spotify o Instagram.

Descans (10 minuts)
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14.2

Bloc 2
La pàgina del perfil de Facebook
Durada: 40 minuts.
Material: Projector i PC per al dinamitzador i un PC per a cada participant connectat a Internet.
Requisits: Els mateixos que al bloc anterior.
Tipus d’activitat del bloc: De pràctica. El dinamitzador farà els mateixos passos que els participants, però els projectarà.
Continguts: Repàs de les principals funcions del perfil de Facebook: portada, fotografia de perfil,
configuració, informació personal, barra d’estat, cronologia i publicacions.

En aquesta activitat mostrarem als participants les principals funcions del perfil de Facebook i les
seves utilitats. Els proposem clicar el nom i situar-se al perfil de Facebook.

• 14.2.1
Què és un perfil?
Facebook ofereix tres tipus de comptes: el perfil personal, les pàgines i els grups.
Quan és una persona qui es vol registrar a Facebook, ho ha de fer com a perfil, tal com hem fet tots
nosaltres. Un cop registrada, pot gestionar el seu espai personal, que conté tot sobre ella: informació
personal, les actualitzacions d’estat i les publicacions, fotografies, els missatges dels amics, etc.
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Abans de continuar la sessió, ens assegurem que tots els participants tenen activada la nova
biografia de Facebook.

• 14.2.2
Portada
És la imatge de fons que complementa la nostra foto del perfil. Clicant «Afegeix una portada» podem escollir una imatge perquè es vegi de fons.
Inserim una fotografia a la nostra portada.

• 14.2.3
Foto del perfil
És la imatge principal del nostre perfil. Ens identificarà en les interaccions acompanyant la publicació
amb la nostra fotografia en miniatura. Clicant «Afegeix una foto del perfil» podem seleccionar una
imatge perquè es mostri com a foto del perfil. Els nostres amics veuran aquesta fotografia cada vegada que publiquem alguna cosa al nostre estat.
Inserim una fotografia nostra del perfil.

• 14.2.4
Configuració del perfil
Al nostre perfil tenim tres pestanyes:
«Actualitza la informació». Pestanya d’accés directe a tota la teva biografia per editar la teva informació personal.
«Registre d’activitats». El teu registre d’activitats és una llista de totes les teves publicacions i
activitats fins avui. Inclou també les històries i fotos en les quals se t’ha etiquetat, així com les connexions que has establert amb les teves amistats, per exemple en indicar que t’agrada una pàgina o
en afegir algú als teus amics. Aquesta eina et permet gestionar tot el que comparteixes a Facebook.
Només tu pots veure el teu registre d’activitats.
«Opcions» (icona engranatge). Opció per veure com veu la teva cronologia una persona que no és
amic teu. Et permet saber què és el que veu de tu algú que no tens afegit a les amistats.

• 14.2.5
Informació personal
Hi apareixen les nostres dades bàsiques (data de naixement, feina, relacions, etc.) i l’accés directe a
les nostres amistats, fotografies i pàgines que ens agraden.
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• 14.2.6
Barra d’estat
La barra d’estat o publicacions que trobem al nostre perfil és la mateixa barra que hi ha a la pàgina
principal. L’única diferència és que des de la barra del perfil podem publicar un episodi de la nostra
vida a través de la pestanya «Episodi de vida».
Què és l’episodi de vida?
L’episodi de vida ens permet afegir al nostre perfil moments importants de la nostra vida: nova feina,
nova parella, un naixement a la família o un viatge en concret. Podem ordenar-los cronològicament
per dia, mes i any fins al dia del nostre naixement.

Per fer-ho, cal accedir a la pestanya i, un cop hem accedit a l’espai de publicació, podem escollir
entre diferents opcions segons el tipus de publicació que volem compartir. Llavors només cal omplir
la informació que volem compartir i configurar la data en què va tenir lloc aquest episodi, per tal que
quedi publicat a la línia cronològica.
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• 14.2.7
Cronologia
És l’espai on es resumeixen totes les nostres «històries», que no són altra cosa
que les nostres publicacions a Facebook.
Al costat dret de la pàgina del perfil apareix la cronologia resumida en una línia
del temps per anys i mesos. Aquesta línia ens permet accedir de forma més
directa a les publicacions que s’han compartit en cada etapa. L’accés a aquesta
línia és públic, però no ho són les publicacions que hagis publicat i configurat
amb permisos de privacitat («Amics» o «Només jo»).

• 14.2.8
Esborrar una publicació des del perfil
Des del perfil també podem eliminar publicacions passades i que ja no ens interessa tenir a la nostra
cronologia: per fer-ho hem de clicar el botó que apareix si et situes a sobre de la publicació.

Proposem als participants que practiquin el que els acabem de mostrar del perfil.

FI DE LA QUARTA SESSIÓ DEL TALLER
PROPOSTA ENTRE SESSIONS: Demanarem als participants que practiquin tot el que hem
treballat durant aquestes tres sessions amb la finalitat que consolidin l’ús de les xarxes i els
sorgeixin dubtes que podran ser resolts a la darrera sessió de Facebook. Proposarem als participants que publiquin els seus dubtes al mur del dinamitzador.

IMPORTANT
Dinamitzador, recorda crear un grup tancat per als participants del curs abans de la propera
sessió.

69

XARXES SOCIALS
Guia didàctica

15

Sessió 5
Utilitzem Facebook
CONTINGUTS DE LA SESSIÓ
Bloc 1
Les pàgines de Facebook (10 minuts)
- Què és una pàgina de Facebook?
- Diferències entre una pàgina i un perfil de Facebook
- Com es fa per seguir una pàgina de Facebook
Bloc 2
Els grups de Facebook (45 minuts)
- Què són els grups de Facebook?
- Tipus de grups
- Com es busca un grup a Facebook
- Com es crea un grup a Facebook

Descans (10 minuts)
Bloc 3
Fem un repàs de Facebook (55 minuts)
- Dubtes sobre la utilització de Facebook
- Debat final: l’opinió dels participants sobre Facebook
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15.1

Bloc 1
Les pàgines de Facebook
Durada: 15 minuts.
Material: Projector i PC per al dinamitzador i un PC per a cada participant connectat a Internet.
Requisits: Els mateixos que al bloc anterior.
Tipus d’activitat del bloc: De pràctica. El dinamitzador farà els mateixos passos que els participants, però els projectarà.
Continguts: Les pàgines de Facebook.

En aquesta activitat mostrarem als participants les principals característiques de les pàgines de
Facebook. Repassarem el perfil, les pàgines i els grups.

• 15.1.1
Què és una pàgina de Facebook?

Quan una empresa es vol registrar a Facebook, ho ha de fer com a pàgina, i no com a perfil, com el
que hem creat nosaltres. Les pàgines són el punt clau per establir connexions entre les empreses
i la gent que utilitza Facebook. És com una pàgina web d’una empresa, però dins de Facebook. En
aquest cas, les empreses les creen per compartir la seva història i connectar amb el públic. Igual que
les biografies, es poden personalitzar afegint-hi aplicacions, publicant històries, organitzant esdeveniments o grups, etc.
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Les persones que indiquin que els agrada una pàgina de Facebook rebran notificacions cada cop que
aquesta s’actualitzi.
L’aspecte d’una pàgina de Facebook és el mateix que el d’un perfil personal.

• 15.1.2
Diferències entre una pàgina
i un perfil de Facebook
Una pàgina de Facebook rep admiradors, seguidors i partidaris del que s’hi proposa o es dóna a
conèixer, i no amistats, com als perfils.
D’altra banda, les pàgines de Facebook tenen una adreça única que ens permet accedir-hi sense
tenir la necessitat de ser dins la xarxa. És a dir, qualsevol persona pot veure aquesta pàgina de
Facebook sense haver d’estar inscrit a la xarxa social. Per tant, a diferència d’un perfil, que busca
proporcionar la màxima privacitat, les pàgines són tot al contrari, busquen ser públiques per a tothom.
Tothom es pot fer seguidor de la pàgina de Facebook sense haver de fer cap sol·licitud. En el cas
d’un perfil, tots els requeriments han de ser acceptats prèviament.
Una altra diferència és que els perfils de Facebook poden tenir un màxim de 5.000 amistats, mentre
que aquest nombre és il·limitat a les pàgines.

• 15.1.3
Com es fa per seguir
una pàgina de Facebook
Busquem la pàgina a Facebook a través del cercador
de la barra del menú principal. Un cop localitzada, hi
accedim clicant-ne el nom.
Per fer-nos seguidors de la pàgina només cal que
cliquem la pestanya «M’agrada» i automàticament
passarem a ser-ho.
A partir d’ara veurem les actualitzacions que faci aquesta pàgina al nostre canal de notícies. També
pot enviar missatges als correus de Facebook de tots els seus seguidors.

Busquem la pàgina de ”la Caixa” i ens en fem seguidors. Un cop dins, donem una ullada als
continguts.
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15.2

Bloc 2
Els grups de Facebook
Durada: 45 minuts.
Material: Projector i PC per al dinamitzador i un PC per a cada participant connectat a Internet.
Requisits: Haver creat un grup tancat per als participants.
Tipus d’activitat del bloc: De pràctica. El dinamitzador farà els mateixos passos que els participants,
però els projectarà.
Continguts: Els grups de Facebook.

En aquesta activitat mostrarem als participants les principals característiques dels grups de Facebook. Configurarem i utilitzarem el grup creat al taller.

• 15.2.1
Què són els grups de Facebook?
Els grups de Facebook proporcionen als usuaris un espai perquè un nombre determinat de persones
es puguin comunicar i comparteixin continguts sobre els seus interessos. Qualsevol persona pot
crear un grup.

Per formar part d’un grup que no sigui obert (que no tingui accés obert a tothom), has de ser aprovat
(a través d’una sol·licitud) o afegit per un dels seus membres.
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A través d’una notificació rebrem un avís de qualsevol actualització del grup. Els membres del grup
poden publicar i compartir fotos i àlbums, i convidar tots els membres que en són amics a esdeveniments del grup.

• 15.2.2
Tipus de grups
A l’hora de crear un grup podem configurar-lo segons el tipus de privacitat. Hi ha tres tipus de grups:
- Secret. És totalment secret; per tant, si el busquem no ens apareixerà. Només els seus membres
poden veure el grup, les persones que el formen i el seu contingut.
- Tancat. Tothom pot saber que existeix el grup i trobar-lo, però només els seus membres poden
veure’n el contingut.
- Obert (públic). Tothom pot veure el grup i tot el que s’hi publica.

• 15.2.3
Com es busca un grup a Facebook
Per buscar un grup a Facebook només cal que escrivim al cercador el nom del grup o algunes paraules clau, si no el sabem sencer.
Ens fixem en l’exemple. Volem trobar un grup d’excursionistes perquè ens interessa conèixer rutes
noves i obtenir informació d’aquest tema a través de Facebook. Per tant, busquem la paraula «excursionistes» i, del desplegable que es mostra, cliquem «Mostra més resultats».

Ens apareix una llista de resultats amb la paraula «excursionistes» tal com apareix a la imatge, però
com que volem trobar un grup, filtrarem la cerca clicant l’enllaç de «Grups» que apareix al lateral
esquerre.
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Ara només queda trobar el grup que ens interessa. Cal comprovar si es tracta d’un grup obert i, per
tant, ens hi podem unir sense necessitat que ens aprovin la sol·licitud o, al contrari, el grup al qual
ens volem afegir és tancat, i llavors haurem d’esperar que ens acceptin la sol·licitud. Per saber si és
obert o tancat, ens fixarem a sota del nom del grup, on surt de quin tipus és.
Busquem el grup del curs que ha creat el dinamitzador i sol·licitem unir-nos-hi.

• 15.2.4
Com es crea un grup a Facebook
Per poder crear un grup nou primerament cal que ens unim a un dels que hi ha creats a Facebook.
Ens hi unim (comprovem que és un grup obert) i, un cop fet això, ens apareixerà aquest grup com a
enllaç al menú dels enllaços que hi ha al lateral esquerre de la pàgina principal. Des d’aquí veiem que
tenim l’opció «Crea un grup nou». La cliquem i seguim els passos següents:

Ens sortirà una finestra en la qual podem triar el nom del grup, els membres que hi volem afegir i una
icona temàtica per reconèixer-lo.
També cal escollir la privacitat entre obert, tancat o secret.
A partir del grup creat pel dinamitzador proposarem les activitats següents:
- Publicarem algun comentari al grup.
- El dinamitzador farà una enquesta al grup (què els ha semblat Facebook).
- Comprovarem amb el perfil «dolent» que no podem veure les publicacions del grup encara que
el puguem trobar.
- Convertirem el grup en «secret» i demostrarem amb el perfil «dolent» que llavors ni tan sols
el podem trobar.
- Proposarem als participants que en endavant utilitzin el grup per comunicar-se entre ells i amb
el dinamitzador o dinamitzadora de manera oberta.

Descans (10 minuts)
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15.3

Bloc 3
Fem un repàs de Facebook
Durada: 55 minuts.
Material: Projector i PC per al dinamitzador i un PC per a cada participant connectat a Internet.
Requisits: Adreça de correu activa per a tots els participants.
Tipus d’activitat del bloc: De pràctica. El dinamitzador proposa un tancament de Facebook a partir
de les opinions i els dubtes dels participants.
Continguts: Opinions i dubtes sobre la xarxa social Facebook.

• 15.3.1
Dubtes sobre la utilització de Facebook
En primer lloc, demanarem als participants que plantegin els dubtes que els hagin sorgit al
llarg de les tres sessions anteriors de Facebook. Els resoldrem i en projectarem l’explicació.

• 15.3.2
Debat final: l’opinió dels participants
sobre Facebook
Demanarem als participants que expressin oralment:
- La seva opinió general sobre la xarxa social Facebook.
- Quines són les utilitats de Facebook que troben més interessants.
- Quins avantatges creuen que té Facebook respecte de les accions que fan actualment amb
altres mitjans.
A partir del debat que es creï, reflexionarem breument amb els participants sobre els avantatges i els desavantatges de l’ús de Facebook.
Finalment, proposarem als participants la utilització de Facebook com a eina per interactuar
entre el grup i amb el dinamitzador respecte del curs per mitjà del grup creat i al qual s’han unit.
L’administrador d’aquest grup serà el dinamitzador. D’aquesta manera, Facebook esdevindrà el
mitjà de comunicació entre sessions per a tots els participants i el dinamitzador.

FI DE LA CINQUENA SESSIÓ DEL TALLER
PROPOSTA ENTRE SESSIONS
Demanarem als participants que comencin a utilitzar aquest grup fent una cerca sobre el tema
de la propera sessió: Twitter.

76

XARXES SOCIALS
Guia didàctica

16

Sessió 6
La xarxa social Twitter
CONTINGUTS DE LA SESSIÓ
Bloc 1
Què és Twitter i per a què serveix? (30 minuts)
- Twitter, una xarxa social o microblogging
- Les possibilitats que ens ofereix Twitter
- Debat sobre Twitter i les relacions socials
Bloc 2
Donar-se d’alta a Twitter (25 minuts)
- Donar-se d’alta: ens registrem
Descans (10 minuts)
Bloc 3
Configuració del compte de Twitter (55 minuts)
- Configuració del compte
- Edició de la informació personal: el compte
- Edició de la informació personal: la contrasenya		
- Edició de la informació personal: les notificacions
- Edició de la informació personal: el perfil
- Edició de la informació personal: el disseny
- Edició de la informació personal: les aplicacions
- Glossari
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16.1

Bloc 1
Què és Twitter i per a què serveix?
Durada: 30 minuts.
Material: Projector i PC per al dinamitzador.
Tipus d’activitat del bloc: D’exposició als participants.
Continguts: Breu explicació als participants sobre la xarxa social Twitter: què hi poden fer. Exposició
de les activitats i les tasques que Twitter permet fer de forma immediata, sense distàncies i amb
seguretat.

• 16.1.1
Twitter, una xarxa social o microblogging
La fotografia següent reflecteix l’ús actual de la xarxa social Twitter a escala europea:

Twitter és un servei de microblocs (encadenament de missatges) que permet als usuaris enviar i llegir missatges de text d’una longitud màxima de 140 caràcters. Aquesta cadena de text s’anomena
tuit o piulada.
«Microblogging, nanoblogging o miniblogging són noms amb els quals es coneix Twitter. Es defineix
com una derivació del fenomen del bloc, ja que s’hi envien missatges curts a l’atenció del públic
general o dels contactes propis. Els missatges i els avisos es poden enviar (segons el servei) des
d’un lloc web, per missatgeria instantània, per correu electrònic, per mitjà d’aplicacions de tercers,
per SMS, per mòbil, etc. El primer servei d’aquestes característiques va ser Twitter, que va néixer al
març del 2006. Més endavant han sorgit diversos serveis similars, com ara Pownce, Jaiku o Hatena
Haiku, que afegeixen al microblogging altres funcionalitats com la transmissió d’arxius o la notificació d’esdeveniments. De fet, al maig del 2007 ja hi havia fins a 111 serveis o aplicacions inspirades
en Twitter arreu del món.»
[Informació extreta del Manual Twitter elaborat pel Servei Central de Comunicació a les Xarxes Socials de
l’Ajuntament de Barcelona]
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La icona o imatge que utilitza Twitter és la següent:

• 16.1.2
Les possibilitats que ens ofereix Twitter
A diferència de Facebook, Twitter està pensat en clau de xarxa social immediata per comunicar o
seguir notícies i opinions a l’acte. En altres paraules, Twitter ofereix una funcionalitat més limitada
que Facebook, però respon millor a necessitats de seguiment del que pugui comunicar una persona.
Per exemple, una persona que circula per una carretera i troba una retenció important pot piular en
diferents sentits:
- Per informar de la retenció i penjar una foto.
- Per consultar rutes alternatives.
- Per preguntar si algú sap què ha passat.
- Per comunicar-se amb altres persones que també són a la retenció.
Actualment, Twitter ha esdevingut vital fins i tot pel que fa a informacions referents a desastres
naturals (terratrèmol d’Itàlia, juny del 2012) o situacions de violència (manifestacions dels indignats).
Els mateixos afectats informaven al moment del que passava amb piulades i imatges.
Perquè això sigui possible, Twitter permet limitar el tema de debat o comunicació amb un sistema
d’etiquetes que veurem més endavant. També es pot triar qui volem seguir i qui volem que ens
segueixi. Aquest fet configura tota la privacitat de Twitter.
A continuació veurem alguns exemples de les possibilitats que ens ofereix Twitter actualment en la
comunicació interpersonal, i les compararem amb activitats i tasques que fem d’altres maneres i en
altres condicions amb la mateixa finalitat.
FINS ARA, ABANS DE CONÈIXER TWITTER
- Per publicar i compartir imatges, notícies i opinions, vídeos, enllaços, etc.
· Revelàvem les imatges (fotos, diapositives, etc.) i quedàvem amb els amics per ensenyar-los-les o
donar-los-les.
· Passàvem per la botiga de fotografia per triar les fotos que més ens agradaven i n’encarregàvem còpies.
· Trucàvem als amics o ens trobàvem per comentar una notícia que ens interessava, comentàvem les
nostres opinions i les debatíem.
· Enregistràvem els vídeos en cinta, CD o DVD i els portàvem als amics.
ARA: A través de Twitter podem compartir fotografies, vídeos i enllaços, i totes les persones que
ens segueixen poden veure les fotografies i els vídeos i consultar la informació que hi compartim.
- Per comunicar-nos i interactuar amb les amistats individualment (obert o privat) o en grups
(oberts o privats)
· Ens trucàvem per telèfon.
· Ens comunicàvem per correu electrònic.
· Ens trobàvem amb els amics (amb un o amb més d’un).
ARA: Amb Twitter podem interactuar amb totes les persones que hi ha a la xarxa, conversar a través
de tuits i missatges privats, i tot des del lloc i en el moment que vulguem.
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- Per obtenir informació actualitzada i al moment i interactuar-hi
· Seguíem la informació al ritme de la premsa o els mitjans de comunicació.
· No podíem interactuar directament amb la persona que enviava aquesta informació.
ARA: A Twitter podem seguir l’actualitat a través dels tuits dels usuaris i les etiquetes (hashtag), que
serveixen per poder categoritzar els tuits per temàtiques. Veurem aquest aspecte més endavant.

• 16.1.3
Debat sobre Twitter i les relacions socials
Fomenta un debat breu a l’aula a partir de les qüestions següents:
- Després d’haver vist les possibilitats que ofereix Twitter com a xarxa social, com us imagineu
que pot ser útil per a algú com vosaltres?
- Coneixeu alguna persona que utilitzi Twitter en el vostre entorn familiar o d’amics?
- Digueu quines creieu que són les aportacions de Twitter a la comunicació interpersonal i de
grup quant a:
· La distància entre les persones de l’entorn familiar o d’amics.
· Les aficions personals de cadascú.
· El seguiment immediat de l’actualitat.
· La privacitat de la persona.
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16.2

Bloc 2
Donar-se d’alta a Twitter
Durada: 25 minuts.
Material: Projector i PC per al dinamitzador i un PC per a cada participant connectat a Internet.
Requisits: Adreça de correu activa per a tots els participants.
Tipus d’activitat del bloc: De pràctica. El dinamitzador farà els mateixos passos que els participants, però els projectarà. També aprofitarà per crear-se un usuari a Twitter com a dinamitzador per
gestionar el contacte amb els participants del curs i poder interactuar-hi.
Continguts: Registrar tots els participants i el dinamitzador del curs a Twitter.

• 16.2.1
Donar-se d’alta: ens registrem
Crearem un compte Twitter amb l’adreça del dinamitzador o dinamitzadora del grup que hem utilitzat
a Facebook i, mentre fem el pas a pas, els participants es crearan el seu compte a Twitter.
1. Ens connectarem a l’adreça http://twitter.com/ al nostre navegador. Apareixerà la pantalla que tens a
continuació, i només cal omplir les dades que ens demanen a l’apartat «Ets nou a Twitter? Registra-t’hi», a la part dreta de la pantalla. Recorda que la contrasenya no és la del correu electrònic. És
una contrasenya nova i que fa referència a l’accés a Twitter.

Les dades que hem de completar són les següents:
- Nom.
- Correu electrònic: el correu electrònic que volem tenir associat al compte de Twitter.
- Contrasenya: contrasenya nova que utilitzarem per accedir a Twitter. S’aconsella per seguretat
que estigui composta per lletres i nombres. Hi ha l’opció d’obrir un compte Google Docs per poder arxivar-hi la nova contrasenya i el correu de Twitter, perquè s’ha detectat que no es té facilitat
per recordar les contrasenyes.
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Totes les dades són obligatòries, però la més important és l’adreça de correu electrònic, en la
qual s’ha de confirmar el compte de Twitter. Un cop hem acabat d’omplir les dades, cal que cliquem
«Registra’t a Twitter».
2. El pas següent és revisar si Twitter ens denega alguna dada o si tot és correcte per confirmar les
nostres dades (al costat de cada dada indica en verd o en vermell si és correcta o hi ha disponibilitat d’usuari). Podem acceptar alguna de les recomanacions que ens fa per utilitzar-la com a nom
d’usuari.

3. Un cop creat el compte, ens mostra diferents pantalles amb indicacions per començar a utilitzar
Twitter. S’aconsella ometre aquests passos perquè és millor fer-los una vegada configurat el compte.

4. Havent omès totes les indicacions, ens apareixerà la pàgina principal. Cal que anem al nostre correu
electrònic, on haurem rebut un missatge per verificar el compte.
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5. Un cop hem clicat l’enllaç per verificar el compte, ens apareixerà la nostra pàgina de Twitter, on sortirà
la finestreta següent, que ens confirma que ja hem creat el nostre compte de Twitter correctament.
Si no fem aquest pas, quan tornem a iniciar la sessió a Twitter ens apareixerà un missatge que ens
informarà que encara no hem verificat el compte.

Ara ja estem registrats correctament a Twitter!
Podem tornar a accedir a la pàgina http://twitter.com/, però ara ja hi entrarem com a usuari registrat accedint a la part superior de la pàgina inicial.

Cada vegada que ens vulguem connectar a la xarxa social Twitter anirem a la pàgina principal, posarem
el nostre correu i la nostra contrasenya, i clicarem «Inicia sessió». Si volem que l’ordinador, encara que
tanquem el navegador, ens mantingui connectats, podem activar l’opció «Recorda’m».

Provem de tancar el navegador, accedir a la pàgina principal de Twitter (http://twitter.com/) i
iniciar la sessió.

Descans (10 minuts)
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16.3

Bloc 3
Configuració del compte de Twitter
Durada: 55 minuts.
Material: Projector i PC per al dinamitzador i un PC per a cada participant connectat a Internet. Glossari de conceptes de Twitter per repartir als participants.
Requisits: Adreça de correu activa per a tots els participants.
Tipus d’activitat del bloc: De pràctica. El dinamitzador farà els mateixos passos que els participants, però els projectarà.
Continguts: Configurar el compte, posar-hi informació personal i posar la imatge al perfil.
Glossari.

Al llarg d’aquesta activitat configurarem tots els apartats del compte de Twitter. Els participants completaran el pas a pas juntament amb el dinamitzador, que el projectarà a la pantalla.

• 16.3.1
Configuració del compte
Un cop creat i iniciat el compte, podem començar a configurar el nostre perfil de Twitter. Cal que hi
accedim des de la pestanya «Configuració».

A l’esquerra de la pantalla trobarem un seguit de camps per editar. Vegem-los d’un en un.
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• 16.3.2
Edició de la informació personal: el compte
La pestanya «Compte» ens permet definir totes les dades bàsiques del compte:
- Nom d’usuari: és a dir, el que ens definirà com a @nomusuari.
- Adreça de correu electrònic: permet activar i desactivar l’opció perquè ens busquin a través de
l’adreça electrònica.
- Zona horària: s’ha de configurar amb la d’Espanya (GMT +01:00 Madrid).
- Idioma: encara no hi ha la versió en català.
- Ubicació dels tuits: permet ubicar els tuits de forma geogràfica.
- Material amb contingut sensible: podem activar o desactivar l’opció si creiem que el material que
compartirem és de contingut sensible i pot afectar la resta d’usuaris.
- Privacitat dels tuits: podem activar o desactivar aquesta opció perquè només els usuaris que aprovem puguin veure els nostres tuits.
- Activar HTTPS: podem activar o desactivar aquesta opció per navegar de forma segura.
- País: el nostre.
Un cop editats aquests punts i clicada la pestanya «Desa els canvis», ens apareixerà la finestra per
confirmar els canvis introduint la nostra contrasenya.

• 16.3.3
Edició de la informació personal:
la contrasenya
Des d’aquesta pestanya podem recuperar o modificar la nostra contrasenya: primerament hi hem
de posar l’actual, i després la nova que volem utilitzar.
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• 16.3.4
Edició de la informació personal:
les notificacions
Des d’aquesta pestanya podem activar o desactivar les notificacions que volem rebre al correu
electrònic cada cop que algú interactuï amb nosaltres d’una manera o una altra.

• 16.3.5
Edició de la informació personal: el perfil
Les dades d’aquest apartat serveixen per configurar la informació que apareix a la pàgina del
nostre perfil a Twitter, com ara l’avatar (imatge del perfil), el nom, la ubicació, si tenim pàgina web
o taller, i una breu biografia (160 caràcters).
Aquí també trobem l’opció d’enllaçar el nostre Twitter amb Facebook, de manera que cada
cop que fem un tuit es publiqui automàticament al nostre perfil de Facebook.
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• 16.3.6
Edició de la informació personal: el disseny
Des d’aquesta pestanya accedim a la configuració del disseny del nostre compte. Per defecte,
ens mostra diferents dissenys, però també podem pujar una fotografia per personalitzar-lo. Podem
modificar el color del disseny, el fons de la pantalla, el text, els enllaços, la barra lateral i les
cantonades de la barra lateral.

• 16.3.7
Edició de la informació personal: les aplicacions
En aquesta pestanya podem veure les aplicacions que hem enllaçat amb Twitter i editar-ne la configuració. Fins que no tinguem aplicacions enllaçades, ens apareixerà com a la imatge següent:

• 16.3.8
Glossari
Abans d’acabar la sessió, el dinamitzador o dinamitzadora ha d’haver pensat de quina manera vol
donar aquest glossari als participants (es recomana fer-ne fotocòpies per repartir, tot i que també
es pot penjar al grup de Facebook). Cal repassar breument el glossari (extret del Manual Twitter de
l’Ajuntament de Barcelona) perquè els participants es familiaritzin amb el vocabulari de Twitter.
Abans d’acabar la sessió proposarem als participants que repassin breument la llista següent
per començar la pròxima sessió utilitzant el vocabulari propi de Twitter. Els lliurem la llista.
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- Línia del temps o TL (timeline)
És la cronologia de tuits o, d’una manera més senzilla, la llista de tuits a mesura que es van generant.
- Tuits o piulades (tweets)
Missatges públics de fins a 140 caràcters que s’escriuen, s’envien i es publiquen a Twitter i que
poden llegir els seguidors i totes les persones que tinguin accés a l’aplicació.
- Menció (mention)
És cada un dels tuits en els quals s’esmenta el nostre nom d’usuari. Per veure les mencions només
cal clicar el nostre nom d’usuari a la pestanya corresponent, a la pàgina d’inici de Twitter. S’indica
amb una @ seguida del nom d’usuari de la persona a qui s’adreça la menció.
- Resposta (reply)
És la resposta a un missatge publicat a Twitter. El missatge és públic i qualsevol usuari de la comunitat el pot llegir, tot i que només apareix als TL de les persones que segueixen l’autor i del
destinatari de la resposta. Per definició, les respostes són mencions, ja que sempre comencen
amb «@nomusuari».
- Missatge directe o DM (direct message)
És un missatge privat que s’envia de manera directa a un usuari específic de Twitter. Es pot fer des
de la pàgina de missatges o bé des de l’inici, escrivint un tuit que comenci amb «DMnomusuari»,
sense @. Només el poden llegir l’usuari emissor i el destinatari.
- Retuit o RT (retweet)
És l’acció de reenviar un missatge d’un altre usuari a la nostra comunitat de Twitter. Aquesta acció
es pot fer de dues maneres: amb comentari o sense.
- Seguir (follow)
Seguir un altre usuari de Twitter, de manera que els seus tuits apareixeran al nostre timeline.
- Deixar de seguir (unfollow)
És l’acte contrari de seguir, és a dir, deixar de seguir un usuari a Twitter. Si fem un unfollow, ja no
veurem més els seus tuits al nostre timeline, tret que el tornem a seguir.
- Seguidor (follower)
És un usuari que segueix els missatges d’un altre, subscrits tots dos a Twitter.
- Seguint (following)
Estat en què un usuari en segueix un altre. A Twitter, és el directori de les persones que segueix un
usuari.
- Bloquejar
Evitar que un usuari pugui ser el nostre seguidor. Si el bloquegem, els nostres tuits no apareixeran al
seu timeline i no sortirem a la seva llista de following. Si bloquegem un usuari, aquest pràcticament
desapareixerà per a nosaltres.
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Per bloquejar un usuari només cal anar al seu perfil, clicar la pestanya que surt a la imatge i triar
l’opció «Bloqueja @usuari». Automàticament apareixerà a la pestanya que us mostrem a continuació, que ens indicarà que aquest usuari està bloquejat.
Per desbloquejar-lo només cal clicar la pestanya que ara figura com a usuari bloquejat.
- Tuits preferits
Són els tuits que cada usuari considera millors o d’especial interès. Per marcar un tuit com a preferit,
només cal clicar l’estrella que apareix a la part inferior del tuit en qüestió. Per accedir a l’arxiu de tuits
preferits, cal anar al perfil i buscar la pestanya «Marca com a preferit» que hi ha a les pestanyes
situades a l’esquerra de la imatge.

- Etiqueta (#, hashtag)
És el coixinet (#) que Twitter utilitza per etiquetar els tuits que tracten sobre temes específics i,
d’aquesta manera, facilitar les cerques. Si cliquem una etiqueta concreta, farem una cerca automàtica de tots els tuits que la inclouen.
Les etiquetes es poden incloure al principi del tuit, al final o formant part del mateix tuit.
- Tendències o TT (trending topic)
Les tendències són els temes més comentats a la xarxa de Twitter, els temes més populars del
moment.

FI DE LA SISENA SESSIÓ DEL TALLER
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Sessió 7
Posem en marxa Twitter
CONTINGUTS DE LA SESSIÓ
Bloc 1
Posem en marxa el nostre Twitter (65 minuts)
- Pàgina principal
- Pàgina del perfil
- Pàgina del perfil d’un usuari
- Com s’interactua a Twitter
Descans (10 minuts)
Bloc 2
El primer tuit o piulada (45 minuts)
- Publicar un tuit
- Tipus de tuits
- Enviar un missatge directe (DM)
- Compartir un enllaç
- Compartir una foto o un vídeo
- Publicar amb etiqueta (#)
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17.1

Bloc 1
Posem en marxa el nostre Twitter
Durada: 65 minuts.
Material: Projector i PC per al dinamitzador i un PC per a cada participant connectat a Internet.
Requisits: Adreça de correu activa per a tots els participants.
Tipus d’activitat del bloc: De pràctica. El dinamitzador farà els mateixos passos que els participants,
però els projectarà.
Continguts: Aprendre a comunicar-se utilitzant la xarxa social Twitter.

• 17.1.1
Pàgina principal
A
B
E

C

D
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A.

BARRA DEL MENÚ PRINCIPAL
• «Inici». Pestanya d’accés directe a la pàgina principal de Twitter.
• «Connecta’t». Aquesta pestanya permet accedir a l’espai on se’ns mostraran les mencions que ens
han fet o les interaccions que hem fet.
La diferència entre les unes i les altres és que a la pestanya de les mencions apareixeran els tuits
en què se’ns menciona, mentre que a la pestanya de les interaccions apareixeran tots els tuits en
què hem participat, els RT, les mencions, els nous seguidors i si algú marca com a preferit un dels
nostres tuits.

• «Descobreix». Aquí podem trobar continguts relacionats amb els nostres interessos, la nostra ubicació, el que passa al món, etc.

- «Històries». Mostra les històries i
les tendències rellevants basant-se
en la popularitat, les nostres connexions, la ubicació i l’idioma.

- «Activitat». En aquesta opció apareixeran novetats sobre els usuaris
que seguim: qui segueixen ells, qui
afegeixen a les seves llistes, etc.
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- «A qui seguir». Twitter ens suggereix usuaris que podem seguir (en funció de la gent que ja
seguim, ens mostra diferents
usuaris). Per seguir-los, podem
clicar la pestanya «Segueix».

- «Troba amics». Permet buscar
contactes que són a Twitter o convidar amistats nostres a través del
correu electrònic.

- «Navega per les categories». Permet buscar més usuaris a través
de categories com ara música, esports, etc.
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• Barra del cercador. Per buscar continguts o usuaris dins de Twitter. Ens mostra els resultats a partir
de diferents filtres:

- Tuits relacionats amb el resultat que hem buscat.
- Gent relacionada amb la cerca.
- Contingut multimèdia (imatges o vídeos) pujat a Twitter a través d’un tuit relacionat amb la
cerca.
- Resultats de la cerca: podem seleccionar per veure’n els més rellevants (segons l’usuari i les
interaccions rebudes, o també pel tipus de tuit, si inclou enllaços, etc.) o tots (ordenats cronològicament).
Twitter permet guardar les cerques a través de la pestanya que hi ha al marge superior dret (indicada a la imatge), per si en un altre moment volem fer la mateixa consulta. També hi ha l’opció de
crear una cerca avançada, en què, seguint les indicacions, podem filtrar el tipus de cerca que fem.

• Menú. Desplegable amb les opcions per configurar el nostre perfil.
- Perfil. Accés directe al nostre perfil.
- Missatges directes. Accés directe als nostres missatges privats, que ens hauran enviat els usuaris que també ens segueixen. Si un usuari no ens segueix no li podem enviar un missatge.
- Llistes. Accés a les llistes que hem creat o seguim (hi estem
subscrits).
- Ajuda. Accés directe al suport de Twitter.
- Dreceres del teclat. Són dreceres al teclat per poder utilitzar
Twitter de forma més directa.
- Configuració. Per poder editar la configuració del compte personal i el perfil.
- Tancar sessió. Per acabar la sessió a Twitter.
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• Publicar un tuit. Si cliquem la pestanya que hi ha al marge superior dret (icona de la imatge), s’obrirà
l’opció per poder escriure un tuit.

Des d’aquesta finestra només cal escriure el que volem publicar (màxim, 140 caràcters).

B.

INFORMACIÓ DEL PERFIL
Des d’aquesta caixa podem veure les pestanyes següents:

- Usuari. Accés directe al nostre perfil.
- Resum. Apareix un resum total de tuits, seguidors i persones que seguim.
- Editor. Caixa de text per publicar.

C.

SUGGERIMENTS D’USUARIS A SEGUIR
Des d’aquest espai, Twitter ens mostrarà usuaris que podem seguir. La majoria seran afins a nosaltres pel que fa a ubicació, temàtica, seguidors d’usuaris, etc.
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D.

TENDÈNCIES
Les tendències (trending topic) són els temes més comentats a la xarxa de Twitter, els temes més
populars del moment.
El més parlat a Twitter es converteix en tendència i apareix en aquesta llista. Si cliquem un d’aquests
temes, se’ns en mostrarà la cerca al timeline.
Per defecte, Twitter mostra els TT mundials. Ho podem configurar clicant «Canvia» i seleccionant el
país que vulguem. Després cliquem X per tancar i desar.

E.

TIMELINE
Es tracta de la part central de la pàgina, en la qual trobem la llista de tuits publicats pels usuaris
que seguim de forma cronològica.
També hi veurem els RT que facin els usuaris que seguim.
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• 17.1.2
Pàgina del perfil

A

B

C

A.

INFORMACIÓ DEL PERFIL
Aquest espai del nostre perfil és on haurem configurat prèviament la informació que volem mostrar
sobre nosaltres. Hi surt el nostre nom real, el nostre usuari (@ingridPlayBrand), una breu descripció i
la nostra ubicació. Si tenim una adreça d’una pàgina web o d’un bloc, també ens permet afegir-la-hi.
D’altra banda, mostra el resum del total de tuits emesos pel nostre compte i el total de persones que
seguim i que ens segueixen.

B.

FILTRES
Des d’aquesta caixa podem filtrar el timeline i mostrar els nostres tuits, els nostres seguidors i les
persones que seguim, els tuits marcats com a preferits, les nostres llistes d’usuaris i les imatges
que hem compartit.

C.

TIMELINE DEL PERFIL
Part central de la pàgina del perfil en la qual es mostren per defecte tots els nostres tuits i retuits
ordenats cronològicament.
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• 17.1.3
Pàgina del perfil d’un usuari

Aquesta és la vista del perfil d’un usuari de Twitter. És el mateix que el nostre perfil, amb l’única
diferència que tenim una finestra en la qual podem escriure directament un tuit a aquest usuari.
Des del seu perfil, podem veure els tuits que ha publicat, els usuaris que segueix i els que el segueixen, els seus tuits preferits, les seves llistes i les imatges o vídeos que ha publicat. També podem
configurar diferents opcions, que trobem a la pestanya situada al marge superior dret.
Si accedim a la icona que s’indica a la imatge, podem piular l’usuari en qüestió, enviar-li un DM, agregar-lo o treure’l d’alguna de les llistes que tenim creades, bloquejar o denunciar l’usuari com a Spam,
desactivar els seus tuits (no apareixeran al nostre timeline) i activar les notificacions al nostre mòbil
cada vegada que aquest usuari publiqui un tuit (prèviament haurem d’haver configurat el mòbil).

98

LA XARXA, EN EL NOSTRE DIA A DIA
Guia didàctica
17. Sessió 7: Posem en marxa Twitter / 17.1. Bloc 1: Posem en marxa el nostre Twitter

• 17.1.4
Com s’interactua a Twitter
• Buscar i seguir un usuari
Per buscar un usuari a Twitter cal anar a l’opció de cerca de la barra del menú principal i escriure
el seu nom. Per exemple, si volem buscar usuaris de la província de Girona, escriurem «Girona»,
«usuaris de la província de Girona», etc. També podem buscar persones pel lloc de feina (nom de
l’empresa), diferents temàtiques (futbol, etc.), etc.
Un cop feta la cerca, apareixeran al timeline els resultats, que ens permeten buscar persones accedint al filtre que tenim al menú esquerre indicat a la imatge.

Ja tenim l’usuari localitzat. Ara només cal clicar «Segueix» i automàticament veurem els seus tuits
al nostre timeline.

Cal recalcar als participants que, un cop s’hagin creat un nou perfil a Twitter, el cercador no els
trobarà fins que no faci un temps que hi interactuïn.

Proposarem als participants que busquin persones conegudes o interessants a Twitter, i se’n
facin seguidors. Els companys del grup no hi apareixeran perquè fa poc temps que s’han creat
un perfil.

Descans (10 minuts)
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17.2

Bloc 2
El primer tuit o piulada
Durada: 45 minuts.
Material: Projector i PC per al dinamitzador i un PC per a cada participant connectat a Internet.
Requisits: Adreça de correu activa per a tots els participants.
Tipus d’activitat del bloc: De pràctica. El dinamitzador farà els mateixos passos que els participants,
però els projectarà.
Continguts: Aprendre a comunicar-se utilitzant la xarxa social Twitter.

• 17.2.1
Publicar un tuit

A la mateixa pàgina d’inici de Twitter tenim l’opció d’escriure un tuit a través de la caixa de text que
s’indica a la imatge.
També tenim aquesta opció a la barra principal, a través de la pestanya per publicar, que es troba
al marge superior dret.
Cal recordar que a l’hora de publicar un tuit tan sols tenim disponibles 140 caràcters.

Fes el teu primer tuit per anunciar al món virtual que ja formes part de Twitter.
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• 17.2.2
Tipus de tuits
Hi ha tres tipus de tuits, a més del «normal» que hem explicat abans:
1. MENCIÓ
Un tuit en el qual escrivim un nom d’usuari s’anomena menció.

Per mencionar un usuari només cal escriure primer la @ seguida del nom d’aquest usuari, tal
com es mostra a la imatge. Quan comencem a escriure el nom, se’ns desplegarà una finestra
amb els possibles usuaris que seguim a Twitter. Podem mencionar un usuari encara que no el
seguim.
2. CONTESTAR (REPLY)
És una resposta a un usuari. Incloem un nom d’usuari al principi del tuit. Només sortirà al nostre
timeline, al de l’usuari que mencionem i al dels usuaris que tinguem en comú. No obstant això,
es tracta d’un tuit públic i apareixerà al nostre perfil, amb la resta de publicacions.
Per escriure una resposta, només hem de clicar la pestanya «Respon» que apareix a sota de
l’espai del tuit, tal com es mostra a la imatge.

Ens apareixerà la finestra de la imatge següent, en la qual tindrem l’espai per poder contestar
a aquest usuari.
A tots els espais per publicar hi ha un comptador de caràcters per saber en cada moment
quant d’espai ens queda per escriure.
3. RETUIT O RT
Un retuit té sentit quan volem mostrar un tuit d’un usuari que seguim als nostres usuaris. Un
cop fem un retuit, el que fem és publicar el tuit d’aquest usuari al nostre timeline i, per tant, les
persones que ens segueixen el poden veure.
Hi ha dos tipus de RT:
• DIRECTE. Es fa amb el botó «Retuitar» que apareix a sota del tuit. Un cop cliquem aquest botó
ens apareixerà automàticament publicat al nostre timeline i l’haurem reenviat a tots els nostres
usuaris, de manera que apareixerà al timeline de cadascun d’ells. Ho podem veure de dues formes: «Retuitat per…» o amb una fletxa verda que surt a l’angle superior dret del tuit.
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Si veiem al nostre timeline un tuit d’una persona que no seguim, és perquè un dels nostres usuaris
l’ha retuitat. Com mostra la imatge, es pot veure quin dels usuaris que seguim ho ha fet. En aquest
cas seguim el diari Ara i aquest ha retuitat un tuit de l’usuari @ARA_pv.

• INDIRECTE. Apareix un RT + @nomusuari + text del tuit o el tuit complet entre cometes. Aquesta
fórmula s’utilitza quan volem afegir un comentari al tuit que volem reenviar a qui ens segueix.

Des de l’ordinador, si volem fer aquest RT indirecte només podem fer-ho de forma manual copiant
el text del tuit i enganxant-lo a la finestra de la publicació en l’ordre RT + @nomusuari + text, com es
mostra a la imatge següent:

També es considera un RT indirecte quan es mostra un tuit al final del qual afegim el nom de l’usuari
que l’ha fet. La fórmula que se sol aplicar és text + paraula «via» + @nomusuari.
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Esborrar un tuit. Per esborrar un tuit nostre només cal que cliquem el botó «Esborra» que hi ha
a sota del tuit.

Contestem o retuitegem un tuit que ens interessi.

• 17.2.3
Enviar un missatge directe (DM)
Un missatge directe o DM (direct message) és una altra fórmula d’interacció a Twitter a través d’un missatge privat que
només podem enviar als usuaris que ens segueixen. També
tenim un màxim de 140 caràcters per fer-ho.
Per enviar un DM només cal que accedim a la pestanya del
menú (barra principal) i cliquem «Missatges directes». Se’ns
obrirà una finestra des de la qual podem llegir els missatges
rebuts, escriure’n de nous i eliminar els que vulguem.
Per eliminar un DM hem d’accedir al missatge i esborrar tots
els missatges que apareixen a dins.

• 17.2.4
Compartir un enllaç
Quan el que volem publicar a Twitter es tracta d’un enllaç d’una notícia d’un diari digital o un article
d’un bloc, hi ha dues fórmules per fer-ho:
Des de Twitter
Si estem llegint una notícia de la qual ens interessa fer un tuit, només cal que copiem l’enllaç que
apareix a dalt, a la barra URL de la notícia.
Un cop copiat l’enllaç, només cal que l’enganxem a la caixa de text on escriurem el tuit. Hi podem
afegir un comentari (si ens queden caràcters), fer una menció o posar una etiqueta.
Vegem-ne el procés:
1. Copiem l’enllaç de la notícia.
2. Enganxem l’enllaç a la caixa de publicació. Ens fixem que ens indica que l’enllaç s’escurçarà per
no ocupar tant d’espai i tenir més caràcters per afegir-hi un comentari.
3. Escrivim el tuit amb l’enllaç compartit.
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Des de la pàgina web
Cada vegada hi ha més pàgines web que han incorporat un botó que permet publicar directament
l’enllaç amb un tuit.
Per fer-ho, cal que estiguem connectats a la xarxa; si no, abans de crear el tuit ens demanarà que
introduïm el nostre nom d’usuari i contrasenya.
Quan cliquem el botó ens apareixerà una finestra en la qual veurem el tuit tal com es mostrarà si
cliquem «Tuiteja». El podem modificar, afegir o escurçar com vulguem.
A la imatge següent podem veure com quedarà publicat el nostre tuit amb l’enllaç.

Fem un tuit amb un enllaç compartit d’alguna notícia d’actualitat o d’un web sobre les nostres
aficions personals.
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• 17.2.5
Compartir una foto o un vídeo
Twitter també permet publicar tuits amb
contingut multimèdia. Aquest contingut
pot ser una fotografia o un vídeo. Per ferho, cal que ens situem a la caixa de text
per publicar, i des d’aquí cliquem la pestanya de la fotografia. Se’ns obrirà una
finestra de l’ordinador en la qual podem
seleccionar l’arxiu.
Un cop seleccionat, ens apareixerà tal
com es mostra a la imatge. Podem afegir-hi text, però hem de tenir en compte
que la fotografia es mostrarà com a enllaç, per la qual cosa ens restarà caràcters.
Una vegada publicada la foto, la podem
desplegar clicant la pestanya «Mostra
la foto».
Quan cliquem l’opció «Mostra la foto»
ens apareixerà la fotografia desplegada
dins del mateix espai del tuit, tal com es
mostra a la fotografia.
Un cop hem compartit una fotografia, es desarà al nostre perfil, a l’espai
d’«Imatges recents». Sempre que vulguem podem veure les fotografies i els
vídeos que hem publicat a Twitter.
Aquestes imatges són també visibles
per a la resta d’usuaris.

Fem un tuit amb una foto d’un lloc que ens agradaria visitar (la podem treure d’Internet).
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• 17.2.6
Publicar amb etiqueta (#)
Tal com hem explicat a l’apartat del glossari,
les etiquetes s’utilitzen per marcar les paraules clau o els temes en un tuit. Van ser
creades originàriament pels usuaris de Twitter com una manera de categoritzar els missatges.
La utilitat de les etiquetes és classificar els
tuits, per identificar els que tracten sobre un
tema en concret.
A Twitter podem trobar les etiquetes al lateral, llistades entre altres com a «Tendències». Podem triar que se’ns mostrin les
etiquetes més utilitzades en un país (podem
escollir el que vulguem, per exemple Espanya)
i, un cop escollit el país, podem filtrar encara
més la cerca i que se’ns mostrin els temes de
tendència d’una ciutat (Barcelona o Madrid).

Les etiquetes permeten trobar tuits interessants:
- Els usuaris de Twitter utilitzen el símbol # davant una paraula rellevant dels seus tuits per categoritzar-los i fer més fàcil la cerca a Twitter.
- Si cliquem una de les paraules etiquetades a qualsevol tuit, se’ns mostraran tots els altres tuits on
apareix aquesta categoria.
- Les etiquetes es poden col·locar a qualsevol lloc del tuit.
- Les paraules etiquetades que es tornen molt populars es converteixen en temes del moment. Per
exemple, al tuit que apareix a la imatge aquest usuari utilitza el símbol # abans de X. Aquesta frase
es converteix en un enllaç. Si el cliquem ens permet veure tots els tuits que també contenen aquesta etiqueta, tal com es mostra a la imatge següent.
• Com s’utilitzen les etiquetes?
Quan escrivim a Twitter i volem que aquest tuit quedi classificat amb una etiqueta, només hem
d’escriure el símbol # just al davant de la paraula que identifiqui el tema del tuit. Per exemple, si el
tuit fa referència al tema de l’incendi de la Jonquera, utilitzarem una de les etiquetes que ja s’han
creat a Twitter per categoritzar tots els tuits referents a aquest tema. També podem inventar-nos
l’etiqueta.
Per saber quina etiqueta és l’adequada a l’hora de categoritzar un tuit, podem observar primerament
els tuits que apareixen al nostre timeline i veure si n’hi ha cap que tracti sobre el mateix tema, o
podem buscar a través de la barra de cerques la temàtica que volem categoritzar al tuit.
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Per exemple, busquem «incendi Jonquera» a la barra de cerques. A continuació ens apareixeran tots els tuits
referents a aquest tema. Aquí podem
trobar les etiquetes que més s’estan
utilitzant per categoritzar aquest tema.
En aquest cas apareix l’etiqueta
«#foc Empordà», entre altres. Si la
cliquem, ens mostrarà tots els tuits
amb aquesta etiqueta i, per tant, tuits
referents a aquest tema.
Quan utilitzem una etiqueta per classificar un tuit, i el nostre compte de Twitter és públic, permetem que qualsevol
usuari (encara que no ens segueixi) pugui veure el nostre tuit.
Twitter recomana no utilitzar gaires etiquetes en un sol tuit, perquè es podria
arribar a considerar com a Spam. El
màxim aconsellat és de tres etiquetes
per tuit. Se solen etiquetar els tuits amb
els temes més rellevants.

• On podem buscar altres etiquetes?
Si volem buscar altres etiquetes i veure els tuits relacionats, podem fer-ho a través de la pestanya
«Descobreix» situada a la barra principal. Aquí apareixen els temes dels quals es parla més a Twitter.
Una altra forma de fer-ho, que sol ser la més fàcil, és a través de la barra principal, des de l’opció de
cerca. Hi escrivim la temàtica i apareixeran tot de tuits relacionats. Llavors veurem, doncs, si s’està
utilitzant una etiqueta en concret per parlar d’aquell tema.

També podem escriure directament l’etiqueta que volem utilitzar i veure si està funcionant. Per ferho, escriurem al cercador el símbol # seguit de la paraula relativa a la temàtica que volem buscar, tal
com es mostra a la imatge.
Si cliquem la pestanya que apareix un cop hem fet la cerca, podem guardar l’etiqueta, i si no ens
mostra els resultats esperats podem fer una cerca més extensiva.
Hi ha cercadors externs fets exclusivament per trobar les etiquetes que
s’indexen als tuits que en contenen
(http://hashtags.org).
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Busquem i llegim alguns tuits que portin l’etiqueta del nostre poble, ciutat o comarca.

Proposarem un petit debat entre els participants per copsar la seva opinió sobre Twitter.

PROPOSTA ENTRE SESSIONS
Demanarem als participants que pensin quina experiència o situació els ha resultat més útil per
explicar-la a l’última sessió. Caldrà que expliquin a tot el grup què és, entre el contingut treballat
al taller, el que els ha semblat que els serà més útil d’ara endavant i per què. Si volen, poden publicar-ho al grup de Facebook perquè tothom en tingui una informació prèvia a la pròxima sessió.
L’explicació de l’experiència ha d’incloure:
- Quin contingut o eina treballat al taller els ha semblat més útil.
- L’explicació d’una experiència sobre l’ús de l’eina esmentada que els sembli que poden fer
servir sovint d’ara endavant i que els serà molt útil.
- L’explicació de com ho feien abans d’utilitzar aquesta eina per fer aquesta acció.
- Per què creuen que els serà més còmode o útil fer servir l’eina triada.

FI DE LA SETENA SESSIÓ DEL TALLER
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Sessió 8
Conclusions
i avaluació del taller
CONTINGUTS DE LA SESSIÓ
Bloc 1
Resolució dels dubtes generals dels participants (30 minuts)
Bloc 2
Proposta de manteniment del grup de Facebook per comunicar-se entre els participants
un cop acabat el taller (5 minuts)
Descans (10 minuts)
Bloc 3
Exposició per part dels participants de la seva experiència (65 minuts)
Bloc 4
Avaluació individual del taller per part dels participants (10 minuts)
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18.1

Bloc 1
Resolució dels dubtes
generals dels participants
Durada: 30 minuts.
Material: Projector i ordinadors per als participants, un diari del dia.
Tipus d’activitat del bloc: De pràctica a l’aula.
Continguts: Els dubtes que expressin els participants per resoldre.

• Demanem als participants que no activin els ordinadors.
Per iniciar la sessió del taller, convidem els participants a posar en comú els dubtes o les preguntes
que els hagin quedat pendents al llarg del taller. Aquesta activitat servirà per tancar el contingut del
taller i perquè els participants no tinguin la sensació que els queden qüestions per resoldre.
Proposem als participants que expressin quins dubtes els han quedat per resoldre de tot el
que han treballat al taller.
Si els participants no s’animen a fer cap pregunta, els podem proposar una de les dues activitats
següents.

• Demanem als participants que activin els ordinadors.
ACTIVITAT 1
Agafem un diari qualsevol del dia i triem entre tots una notícia d’actualitat que ens cridi l’atenció.
Amb Twitter (la meitat del grup) i amb Facebook (l’altra meitat), buscarem comentaris, fotos,
vídeos, etc. sobre la notícia i penjarem els enllaços al grup de Facebook per compartir-los amb
els companys de classe. Finalment, farem una posada en comú dels continguts trobats.

ACTIVITAT 2
Demanarem als participants que, de forma individual, des del seu usuari de Facebook triïn un
membre del grup (procurarem que tothom sigui triat amb un repartiment tipus amic invisible)
i que cadascú pengi al mur de qui li ha tocat quina és i per què la notícia del dia que més li ha
interessat després d’haver fet un repàs dels temes destacats del dia de Twitter. Finalment,
farem una posada en comú de les notícies més destacades pels participants explicades pels
receptors de les publicacions.
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18.2

Bloc 2
Proposta de manteniment del grup de Facebook
per comunicar-se entre els participants
un cop acabat el taller
Durada: 5 minuts.
Material: Cap.
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació.
Continguts: Manteniment de la cohesió del grup un cop acabat el taller.

Amb la finalitat de donar la possibilitat als participants que continuïn en contacte no tan sols individualment per mitjà de les eines que els hem presentat, sinó també com a grup social, els farem
la proposta següent.
Proposarem als participants que mantinguin el grup de Facebook obert i amb tots els membres del grup, que tots en siguin administradors per poder continuar en contacte i, si s’escau,
que facin alguna trobada entre ells i amb el dinamitzador o dinamitzadora periòdicament (dinars, sopars, celebracions, etc.).

En el cas que algun membre del grup no estigui d’acord amb la proposta, es respectarà la seva
decisió i se’l convidarà a participar en el grup, però sense els privilegis de l’administrador.
Es pot oferir la possibilitat que els membres del grup convidin persones del seu entorn (familiar,
social, etc.) o que, al contrari, el grup sigui secret i només visible per a les persones que en formen
part.

Descans (10 minuts)
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18.3

Bloc 3
Exposició per part dels participants
de la seva experiència
Durada: 65 minuts.
Material: Ordinador sense projector per al dinamitzador i impressió de les experiències enviades
pels participants del grup. Ordinador i projector per als participants (opcional).
Tipus d’activitat del bloc: D’exposició.
Continguts: Exposició de les experiències més significatives dels participants.

IMPORTANT ABANS DE COMENÇAR
Abans de començar l’activitat, el dinamitzador tindrà a l’abast un ordinador sense projector per
anar anotant les experiències dels participants al document que trobarà a l’espai de l’Observatori
«Recull de les experiències presentades pels participants a l’última sessió del taller». També es
pot tenir a l’abast un recull imprès de les experiències que han enviat els participants entre la
sessió anterior i aquesta per anar seguint i facilitant les explicacions dels participants.

SEGUEIX AQUESTS PASSOS
(PER AL DINAMITZADOR O DINAMITZADORA)
- Accedeix a l’espai de l’Observatori i obre el document «Recull de les experiències presentades
pels participants a l’última sessió del taller».
- Primerament, omple els camps del taller i les teves dades.
- Omple una experiència (numerades de l’1 al 20) per a cada participant.
- Els participants poden tenir a l’abast un ordinador amb projecció per il·lustrar la seva experiència
mentre l’expliquen.
- Un cop acabada l’exposició de totes les experiències, envia el qüestionari. Si vols, te’n pots
imprimir una còpia abans de fer-ho.

Per tancar el taller, demanarem als participants que facin una activitat d’exposició en grup.

Partint del que els hem demanat a la sessió anterior, el participant que vulgui (cal explicar als participants la importància que té per a nosaltres que exposin les seves impressions i experiències sobre el
contingut del taller) exposarà durant 3-5 minuts (aproximadament, segons el nombre de participants)
els aspectes següents:
- Quin contingut o eina treballat al taller li ha semblat més útil.
- L’explicació d’una experiència sobre l’ús de l’eina esmentada que li sembli que pot fer servir
sovint d’ara endavant i que li serà molt útil.
- L’explicació de com ho feia abans d’utilitzar aquesta eina per fer aquesta acció.
- Per què creu que li serà més còmode o útil fer servir l’eina triada.
El dinamitzador o dinamitzadora anirà completant el document de recull d’experiències que trobarà a
l’Observatori i, si ho considera oportú, demanarà aclariments als participants durant l’exposició en grup.
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18.4

Bloc 4
Avaluació individual del taller
per part dels participants
Durada: 10 minuts.
Material: Un ordinador i el qüestionari d’avaluació del taller per a cada participant.
Tipus d’activitat del bloc: De pràctica a l’aula.
Continguts: Realització individual del qüestionari d’avaluació del participant del taller.

Cal que el dinamitzador o dinamitzadora obri a tots els ordinadors el «Qüestionari d’avaluació del
participant en el taller» que hi ha a l’espai de l’Observatori perquè els participants el contestin. Els
explicarem que per a nosaltres és molt important saber la seva opinió sobre diferents aspectes del
taller per poder millorar-lo o proposar nous tallers.
En aquesta última activitat demanarem als participants que omplin el qüestionari que el dinamitzador els haurà obert i preparat a cada ordinador.
Agrairem verbalment la col·laboració dels participants i ens acomiadarem.

FI DE LA VUITENA SESSIÓ DEL TALLER

PER AL DINAMITZADOR O DINAMITZADORA
Un cop acabat el taller, dins els dos dies següents, expressa la teva valoració personal del taller a través del «Qüestionari d’avaluació del dinamitzador o dinamitzadora del taller», que trobaràs a l’espai
de l’Observatori.

FI DEL TALLER
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