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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 dels 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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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 «La xarxa, en el nostre dia a dia» 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 de fer el curs. La segona part
(capítols 8, 9 i 10) conté una breu introducció del 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 dins de l’espai de
l’Observatori 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 les eines i les aplicacions 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 eines i les aplicacions digitals
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 dinamitzador, 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 les eines
i les aplicacions que et presentem.
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Avui dia, la xarxa ens ofereix un munt d’eines i aplicacions digitals que permeten agilitzar les tasques
del dia a dia. Per això, aquest taller és una proposta de formació pensada perquè les persones més
grans de 50 anys tinguin l’oportunitat de conèixer aquestes eines i s’introdueixin en el seu ús.
Així, els participants podran descobrir infinitat de noves possibilitats que s’obren a partir del coneixement d’aquestes eines i comparar el seu ús amb les situacions i les actuacions que fan quotidianament. És a dir, partirem de l’experiència prèvia dels participants perquè comprenguin aquestes
noves possibilitats. Per això, sovint o gairebé sempre compararem «fins ara i a partir d’ara» pel que
fa a les situacions i les activitats que fem en el dia a dia.
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 eines i les aplicacions
digitals. 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 eines i aplicacions.
De manera específica, es treballaran les eines i les aplicacions digitals 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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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 eines i les aplicacions digitals més representatives i alhora que en comprenguin la utilitat perquè
puguin decidir quin ús en volen fer en la seva vida quotidiana.
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 eines i aplicacions digitals.
- Aprofundir en el canvi de paradigma que ha suposat l’esclat de l’anomenat SoLoMo i en les seves
conseqüències a l’hora de comunicar-nos, relacionar-nos, participar socialment i consumir.
- Definir el perfil del nou consumidor web 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 eines i les aplicacions digitals com una oportunitat més de millora de la seva qualitat
de vida.
- Conèixer les característiques de diferents eines i aplicacions digitals i les seves especificitats: entorn
Google (cercador, Gmail, Drive, Maps, Calendar), YouTube, Picasa, Spotify, Ustream, Skype, tramitacions en línia i comerç electrònic.
- Comparar diferents situacions i possibilitats d’activitat amb les eines i les aplicacions digitals o sense: avantatges i inconvenients.
- Conèixer les mesures bàsiques que garanteixen la seguretat i la privacitat en l’ús de les eines i les
aplicacions digitals.
- Dur a terme els processos bàsics de registre, configuració i edició per utilitzar les eines i les aplicacions digitals.
- Utilitzar amb fluïdesa les eines i les aplicacions digitals.
- Configurar les eines i les aplicacions digitals segons els interessos i els gustos dels participants.
- Interactuar amb tot el grup mitjançant les eines i les aplicacions digitals que es proposen al taller.
- Conèixer i saber aplicar les eines i les aplicacions digitals en les situacions del dia a dia.
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Competències específiques que han d’assolir els participants
- Comprendre què és una eina o aplicació digital.
- Saber què són i per a què serveixen els cercadors (Google).
- Saber què és i per a què serveix el compte Gmail.
- Saber què són i per a què serveixen les eines Google (Maps, Calendar, Drive).
- Saber què són i per a què serveixen YouTube i Picasa.
- Saber què són i per a què serveixen Skype i Spotify.
- Saber fer tràmits en línia.
- Saber fer compres en línia.
- Saber registrar-se a Gmail.
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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).
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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UÊ-iÃÃÊ£\Ê>ÊVÕV>VÊ`}Ì>\ÊÕÊ«ÀiÃiÌÊÃV>]ÊV>ÊÊ¢L
Bloc 1: Benvinguda als participants i introducció del taller
Bloc 2: Un present social, local i mòbil
Bloc 3: L’era mòbil, mou-te connectat!
UÊ-iÃÃÊÓ\Ê}i\ÊViÀV>ÀÊÕ>Ê>}Õ>ÊiÊÕÊ«>iÀ
Bloc 1: Els cercadors
Bloc 2: Busquem amb Google
UÊ-iÃÃÊÎ\ÊiÃÊiiÃÊ`iÊ}i\ÊviÃ ÊjÃÊvDV
Bloc 1: Introducció a les eines de Google
Bloc 2: El compte Gmail, més que una adreça de correu
Bloc 3: Google Maps, els mapes en un clic
Bloc 4: Google Calendar, la meva agenda
UÊ-iÃÃÊ{\Ê9Õ/ÕLiÊÊ*V>Ã>\ÊiÝ«V>½ Ê>LÊ>Ì}iÃ
Bloc 1: Què és YouTube?
Bloc 2: Per a què serveix YouTube?
Bloc 3: Com funciona YouTube?
Bloc 4: Les fotografies en xarxa: Picasa
Bloc 5: Com funciona Picasa?
Bloc 6: Flickr, el magatzem de fotos més gran d’Internet
UÊ-iÃÃÊx\Ê ÊÛÕÊÊiÊ`ÀiVÌi\Ê-«ÌvÞ]Ê1ÃÌÀi>ÊÊ-Þ«i
Bloc 1: Introducció a Streaming
Bloc 2: Spotify, escoltem la música que ens agrada
Bloc 3: Ustream, vídeo a distància i en directe
Bloc 4: Skype, posa’t en contacte amb els altres
UÊ-iÃÃÊÈ\Ê/ÀDÌÃÊiÊ>\ÊÊV>Ê>>À 
Bloc 1: Introducció als tràmits administratius en línia
Bloc 2: Practiquem els tràmits
Bloc 3: Conclusions i opinions sobre els tràmits administratius en línia
UÊ-iÃÃÊÇ\Ê iÀXÊiiVÌÀ¢V\Ê`iÊ>Ê«>Ì>>Ê>ÊV>Ã>
Bloc 1: Què és el comerç electrònic?
Bloc 2: Comprem per Internet
UÊ-iÃÃÊn\Ê VÕÃÃÊÊ>Û>Õ>VÊ`iÊÌ>iÀ
Bloc 1: Resolució dels dubtes generals dels participants
Bloc 2: Proposta de manteniment del grup creat al compte Gmail per comunicar-se entre els
participants i el dinamitzador 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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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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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.
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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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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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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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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
dinamitzadors 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 dinamitzador 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.
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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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Vegem les característiques principals de l’estructura i l’organització del taller:
- El taller té una durada de 16 hores, repartides en 2 sessions de 2 hores de durada setmanals. 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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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 les eines i les aplicacions de manera eficaç i amb seguretat. Així mateix, pretenem que estiguin
preparats per aprofundir-hi autònomament segons els seus interessos. Per això, cal tenir en compte
que els participants no han d’esdevenir experts en aquestes eines. 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 les eines i les aplicacions en la seva
versió més actual. En el cas que en el moment del curs aquest format hagi canviat, caldrà fer les
actuacions oportunes per treballar amb la versió més actualitzada possible. Per això és important que
el dinamitzador faci totes les activitats proposades abans, per poder detectar els canvis.
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- Tipus: Eines i aplicacions digitals: entorn Google (cercador, Gmail, Drive, Maps, Calendar), YouTube,
Picasa, Spotify, Ustream, Skype, tramitacions en línia i comerç electrònic.
- Cost: Gratuït.
- Límit d’edat i abast: Segons l’aplicació, abast mundial.
- Llengua: La major part es poden configurar en català i castellà .
- Nivell de seguretat: Alt (segons la configuració).
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Perquè els participants puguin conèixer les eines i les aplicacions digitals en aquest taller bàsicament
utilitzarem un ordinador personal (PC). Tot i així, els participants han de saber que les eines i les aplicacions digitals 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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En termes generals, presentem les utilitats bàsiques de les eines i les aplicacions que coneixerem
al taller.
Possibilitats que ofereix l’entorn Google (cercador, Gmail, Drive, Maps, Calendar):
- Buscar informació i imatges.
- Disposar de correu electrònic.
- Compartir documents en línia.
- Buscar al mapa llocs i comerços.
- Gestionar l’agenda personal i el calendari.
Possibilitats que ofereix YouTube:
- Buscar i mirar vídeos (sèries, pel·lícules, vídeos musicals, tutorials, notícies, etc.).
- Penjar i compartir els nostres vídeos.
Possibilitats que ofereix Picasa:
- Buscar i mirar fotografies.
- Gestionar i compartir fotografies.
Possibilitats que ofereix Spotify:
- Buscar i escoltar música.
- Compartir música.
Possibilitats que ofereix Ustream:
- Retransmetre o mirar esdeveniments en directe.
Possibilitats que ofereix Skype:
- Comunicar-se amb altres persones mitjançant videoconferències o trucades.
Possibilitats que ofereixen les tramitacions en línia:
- Fer tramitacions amb empreses, entitats o administracions de forma segura, des de casa i en qualsevol moment.
Possibilitats que ofereix el comerç electrònic:
- Triar i obtenir informació sobre els productes que volem.
- Veure opinions d’altres persones sobre aquests productes.
- Comprar en línia de forma segura, des de casa i en qualsevol moment.
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En tot moment, al llarg del taller relacionarem el contingut i les funcionalitats de les eines i les aplicacions digitals amb les accions o les activitats que fins ara feien els participants sense el suport
d’aquests recursos. 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 les
eines i les aplicacions digitals per dur a terme les activitats que permeten fer aquestes mitjançant
Internet. Recordem que la intenció és que els participants reconeguin en les eines i les aplicacions
digitals possibilitats que els permetin fer activitats quotidianes amb més comoditat i sense la distància com a obstacle. En cap cas no esperem convèncer ningú que l’ús de les eines i les aplicacions
digitals és millor que el que feia fins ara. Segurament, després de conèixer les possibilitats de les
eines i les aplicacions digitals els participants reflexionaran lliurement sobre aquesta qüestió i amb el
temps aniran combinant i integrant la seva manera de fer actualment amb les noves possibilitats que
els ofereixen les eines i les aplicacions digitals.
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Durant el taller els participants han de disposar de:
- PC amb connexió a Internet amb el programari bàsic per executar els arxius que es poden trobar a les
eines i les aplicacions digitals (visor d’imatges, reproductor de vídeos, etc.).
- Sistema d’àudio (auriculars, preferentment).
- Càmera web.
Durant el taller el dinamitzador necessitarà a l’aula el material que s’indica al començament del bloc.
Ha de disposar de:
- PC amb connexió a Internet amb el programari bàsic per executar els arxius que es poden
trobar a les eines i les aplicacions digitals (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 i videoconferències.
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. Així mateix, s’ajudarà de les presentacions que posem a la seva disposició a manera de guió.
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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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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CONTINGUTS DE LA SESSIÓ
Bloc 1
Benvinguda als participants i introducció del taller (15 minuts)
Bloc 2
Un present social, local i mòbil (40 minuts)
- L’entorn social: qui?
- L’entorn local: on?
- L’entorn mòbil: com?
Descans (10 minuts)
Bloc 3
L’era mòbil, mou-te connectat! (55 minuts)
- L’era mòbil
- Internet, mitjà de mitjans
- La geolocalització
- Realitat augmentada
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Durada: 15 minuts.
Material: Llista dels participants amb els resultats de la inscripció: dades personals i informació prèvia. «Qüestionari inicial dels participants en el taller». 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 en el taller» 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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Durada: 40 minuts.
Material: Smartphone, ordinador i projector per al dinamitzador.
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació, demostració i debat.
Continguts: Introducció al concepte SoLoMo.
Actualment, observem que la tecnologia apunta una tendència d’ús i de consum molt marcada pel
component social, el vessant local i la mobilitat. És el que s’anomena model SoLoMo (social, local, mòbil). Les tecnologies modifiquen la manera com ens comuniquem i ens acabem adaptant a
aquests nous contextos comunicatius.
Els smartphones (mòbils amb connexió a Internet) s’estan convertint en la part més dinàmica i important de la nostra vida en línia. Això és particularment evident quan som fora de casa; en aquests
casos els dispositius mòbils brillen i realment exploten el seu potencial.
A continuació comentarem els tres punts essencials que descriuen el concepte SoLoMo.

UÊ££°Ó°£Ê
L’entorn social: qui?
El fet que el mateix usuari, gràcies a les xarxes socials, pugui buscar o crear avui el seu propi contingut i compartir-lo públicament amb els seus contactes transforma totalment la relació tradicional
entre marques, empreses, institucions, administracions, artistes, etc. i els seus usuaris, que ara
estan convidats a participar en àmplies converses en què l’emissor-promotor esdevé un actor molt
més transparent.
En aquest context, el social commerce o compra social ha adquirit una gran importància. Com que valorem més l’experiència que un altre usuari ens explica sobre una marca o un producte que no pas el
missatge comercial, el web social esdevé clau per guanyar-se la credibilitat del públic potencial. Qui dels
meus contactes ha estat en aquest establiment que ara visito? Quants el recomanen? Quins suggeriments han deixat escrites altres persones sobre aquell producte que em plantejo comprar? Etc.
Per aquesta raó, moltes empreses han incorporat elements socials a les seves pàgines web i botigues en línia. Les opinions d’altres usuaris, una llista dels articles més venuts o la creació d’un bloc
corporatiu que aporti continguts d’utilitat per als clients són exemples de com s’ha evolucionat cap
a un entorn més social.
Accedim a la pàgina http://hotelpalacebarcelona.com/ i ho projectem a la pantalla. Mostrem als
participants la pàgina principal d’un hotel de màxima categoria amb les opinions dels clients i el
bloc corporatiu (part inferior o superior desplegable de la pàgina web).

Proposem als participants que ens expliquin quins mecanismes utilitzen actualment per recomanar a algú un comerç o un producte. També els proposem que pensin quins avantatges pot
tenir pensar a comprar un producte i, a l’acte, disposar de l’opinió de milers de persones que ja
l’han adquirit i l’han utilitzat.
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L’entorn local: on?
La geolocalització ens permet, entre altres opcions, fer
arribar als nostres coneguts diferents continguts sobre
la base de la nostra ubicació geogràfica.
A través de noves plataformes com Foursquare, que
funcionen via GPS, els usuaris poden compartir públicament on són i en quins negocis estan consumint. El
fet de compartir «on» som ofereix molta informació als
nostres contactes.
Els negocis han trobat en aquesta eina una manera de generar vitalitat, una nova forma de fomentar
que els seus clients comparteixin amb els seus contactes informació sobre el negoci, fotografies i
recomanacions. Així, podem saber què hi ha a prop d’on som, si alguna empresa ofereix alguna promoció o oferta, si hi ha llocs similars als que busquem, etc.

UÊ££°Ó°Î
L’entorn mòbil: com?
La revolució mòbil és un fet que es dóna al nostre país. Segons les dades, el 40 % dels usuaris explica a través d’un smartphone el que passa al seu voltant.
Com ho fem? Doncs simplement a través del mitjà mòbil, que ens acompanya les 24 hores del dia
i ens manté sempre connectats. Per aquesta raó els dispositius mòbils s’han anat adaptant a tot
d’aplicacions instal·lables que permeten accedir a allò que volem consumir i compartir.
La major part de les empreses s’han adaptat a aquest entorn fent-se accessibles amb aplicacions
per als nous dispositius. Els usuaris van perdent a poc a poc la por del comerç electrònic i, gràcies a
l’accés a Internet des dels seus smartphones, compren en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

Apareixen noves formes d’accedir als continguts de les empreses a través del mòbil, com ara els codis QR (de l’anglès quick response, ‘resposta ràpida’), que faciliten l’accés ràpid i còmode a qualsevol
contingut i d’una forma totalment nova i original que crida l’atenció dels usuaris.
Per demostrar als participants el funcionament del codi QR, el dinamitzador en triarà un que li
interessi i accedirà al web a partir del mòbil.
Activitat alternativa:
Si no es disposa d’un smartphone, el dinamitzador pot reproduir el vídeo següent:
http://www.youtube.com/watch?v=iVaRD3d6N3Y
Com es pot observar, això modifica radicalment les regles d’ús d’Internet. Podem parlar d’un Internet
estàtic, basat en l’escriptori, que té unes característiques molt pròpies, i, d’altra banda, un Internet mòbil, dins d’un context que depèn de la nostra ubicació. Sorgeix, doncs, el que s’anomena
era mòbil.
Descans (10 minuts)
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Durada: 55 minuts.
Material: PC i projector amb so per al dinamitzador.
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació, demostració i debat.
Continguts: Explicació de la revolució digital a partir d’exemples i funcionalitats com la geolocalització i la realitat augmentada.

UÊ££°Î°£
L’era mòbil
És evident que, al nou món en què vivim, els dispositius mòbils han esdevingut un aparell indispensable per a moltes persones que consumeixen i comparteixen informació. El fet de poder estar connectats amb el món des d’on vulguem i a l’hora que vulguem ha fet que les tecnologies s’adaptin a
aquestes noves necessitats. Podem parlar, doncs, d’una evolució digital o, millor dit, d’una revolució
digital.
Els usuaris són finalment els qui marquen les línies de negoci que han d’emprendre les empreses
que ofereixen dispositius mòbils o altres, com ara les de les televisions, que han acabat per evolucionar-les cap a Smart TV. Per tant, tots els aparells que s’emmarquen dins el món analògic, si volen
entrar en la nova era digital, forçosament han d’evolucionar cap a aquesta nova etapa i digitalitzar
els aparells que han quedat desfasats i ja no satisfan la demanda originada en aquest nou marc. En
aquesta etapa han sorgit els smartphones, els telèfons intel·ligents. El terme intel·ligent fa referència
a la capacitat d’utilitzar-los com un ordinador de butxaca, fins al punt de substituir en alguns casos
l’ordinador personal.

El fet que cada vegada més persones utilitzin dispositius mòbils per fer diferents activitats diàries
està convertint aquests dispositius en centres digitals d’ús constant.
El fenomen dels smartphones ha fet que el món empresarial es fixi en aquests dispositius i es dediqui a crear estratègies de màrqueting que es desenvolupin a través del mòbil.
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Visualitzem i comentem la campanya de Mini:
http://www.youtube.com/watch?v=oC6iUTe2orA

A través dels smartphones es poden instal·lar aplicacions corporatives que permeten crear experiència de marca. En aquest cas l’empresa ha creat un joc a través d’una aplicació mòbil. Es tracta de
trobar el nou model de la marca Mini, que és en algun lloc de la ciutat d’Estocolm. La primera persona
que el trobi i hagi seguit les regles del joc, se’l queda.

UÊ££°Î°Ó
Internet, mitjà de mitjans
Però no tan sols hi ha hagut una revolució tecnològica, sinó que els mitjans també s’han adaptat a
aquest nou marc digital. Per tant, es tracta d’una evolució dels mitjans per tal de ser presents de
forma digital a Internet. Les televisions, els diaris, les ràdios, etc. han posat en línia a l’abast dels
usuaris tota la informació que fins ara es consumia fora de línia (off-line), i han creat les seves pròpies
pàgines web per compartir els continguts digitals.
Per aquesta raó es considera que Internet s’ha convertit en un mitjà de mitjans, un canal en el qual
podem consumir tota la informació de la resta de mitjans de comunicació. Fins ara cadascun tenia el
seu canal propi i diferent a l’hora de consumir informació, la qual cosa obligava els usuaris a recórrer
a diferents canals per compartir continguts.

Proposem als participants que visualitzin la pàgina següent de TV3 a la carta, http://www.tv3.
cat/3alacarta/#/directes/33, que hi donin una ullada, que accedeixin a programes a la carta i que,
després de veure’n les possibilitats, indiquin quins canvis pot suposar que cada usuari pugui
triar quan vulgui i des d’on vulgui (amb el mòbil), o a casa amb un Smart TV, què vol veure.
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La geolocalització
La geolocalització és la pràctica d’associar un recurs digital a una localització física. Els recursos digitals poden ser fotografies, vídeos, textos o metadades. La informació del lloc es calcula sobre la base
de coordenades d’altitud i longitud per marcar un lloc específic a qualsevol indret del món.
Si combinem Internet, els dispositius mòbils i la nova tecnologia de geolocalització, obtenim un nou
canal per als usuaris per compartir i consultar informació geogràfica en temps real. Apareix la geolocalització social, que fa referència a la utilització d’eines de geolocalització per generar xarxes socials
sobre el lloc on són els usuaris i els negocis.
L’accés als dispositius mòbils amb GPS incorporat és el que fa possible aquesta interacció entre les
persones i l’espai on són.
Des del punt de vista empresarial, la geolocalització es vincula al geomàrqueting, que analitza l’espai
com a eina de màrqueting. Per tant, la geolocalització en una empresa fa referència, en primer lloc, a
la seva situació física en l’espai o a Internet, però també a la situació dels clients i de la competència.
Així doncs, a partir de l’anàlisi d’aquests elements i altres variables es poden establir estratègies de
planificació, promoció i venda.
Hi ha diferents eines de geolocalització: amb base cartogràfica, com Google Maps o Google Earth, o
amb un aspecte més social, com ara Facebook Places o Foursquare.
Foursquare, una xarxa social de geolocalització
Foursquare és un servei basat en la localització web aplicada a les xarxes socials. La geolocalització
permet localitzar un dispositiu fix o mòbil en una ubicació geogràfica. Aquesta aplicació, orientada
principalment a smartphones, té versions per a la major part dels mòbils i els seus sistemes operatius.
La idea principal de la xarxa és marcar (check-in) llocs específics on és l’usuari per compartir-los amb
les seves amistats. L’usuari marca la seva situació i Foursquare li proporciona punts per «descobrir»
nous llocs on encara no ha estat, que són recompensats amb badges, una mena de medalles, i mayorships, que guanyen les persones que més check-in fan en un lloc en concret. A partir de la informació que els usuaris hi han anat introduint, el servei evoluciona cap a un motor de recomanacions
que suggereix llocs interessants de manera intel·ligent.
Les empreses, sobretot les petites i mitjanes, han trobat en aquesta xarxa de geolocalització una
eina molt potent per arribar als seus clients. A través de Foursquare un negoci local pot crear ofertes
i promocions que els apareixeran a tots els usuaris que hi facin check-in o siguin a prop del seu local.

Visualitzem i comentem amb els participants el vídeo següent: http://vimeo.com/35640651.
Comentem als participants les possibilitats de Foursquare.
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Realitat augmentada
Realitat augmentada és el terme que s’utilitza per definir una visió directa o indirecta d’un entorn físic
del món real els elements del qual es combinen amb elements virtuals per crear una realitat mixta a
temps real. Consisteix en un conjunt de dispositius que afegeixen informació virtual a la informació
física ja existent; és a dir, afegeixen una part sintètica virtual a allò que és real. Aquesta és la principal diferència amb la realitat virtual, ja que
no substitueix la realitat física, sinó que
sobreimprimeix les dades informàtiques al
món real.
Amb l’ajuda de la tecnologia (per exemple, afegint la visió per ordinador i el reconeixement d’objectes), la informació
sobre el món real al voltant de l’usuari
es converteix en interactiva i digital. Per
exemple, la informació artificial sobre el
medi ambient i els objectes es pot emmagatzemar i recuperar com una capa
d’informació a la part superior de la imatge que representa la visió del món real.
Amb l’evolució contínua de les tecnologies, el sector del mòbil s’ha vist revolucionat per moltes
d’aquestes noves prestacions i aplicacions que sorgeixen cada dia, una de les quals és la realitat
augmentada.
La realitat augmentada ha fet aparèixer noves formes de crear campanyes i estratègies digitals. Empreses del sector de la restauració, del comerç, del turisme i de l’automoció han trobat en la realitat
augmentada una nova forma de sorprendre els consumidors amb noves experiències genuïnes.
A continuació presentem un recull de vídeos que descobreixen algunes de les aplicacions més innovadores d’aquest tipus de tecnologia a través dels dispositius mòbils.

Visualitzem amb els participants aquests tres vídeos i comentem en quin grau coneixien aquestes possibilitats. Els han sorprès?
La història de Marta: recerca de serveis i altres curiositats en funció de comentaris i senyalitzacions d’altres persones.
http://www.youtube.com/watch?v=cRHQ6L2bXDk (2 min 17 s)
StreetMuseum a Londres: com era aquest lloc abans? Què i qui hi passava? (1 min 51 s)
http://www.youtube.com/watch?v=qSfATEZiUYo
Augmented Reality Cinema: quines pel·lícules s’han rodat en determinats espais i llocs? (1 min 55 s)
http://www.youtube.com/watch?v=R6c1STmvNJc&feature=related

FI DE LA PRIMERA SESSIÓ DEL TALLER
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CONTINGUTS DE LA SESSIÓ
Bloc 1
Els cercadors (55 minuts)
- Què és un cercador?
- Què és Google?
- Com funciona Google?
· Spider i Crawler: rastrejadors de totes les pàgines del web
· Indexar: Google ordena les pàgines que ha trobat
· Com processa Google les consultes? El Query Processor
· L’algoritme: més de 200 preguntes per ordenar els resultats de la cerca
· La rellevància de la pàgina: el PageRank
· Les pàgines de resultats: resum del procés de cerca
· Com es pot fer que la pàgina tingui rellevància: posicionament web
· Resultats orgànics (naturals) i no orgànics (patrocinats)
Descans (10 minuts)
Bloc 2
Busquem amb Google (55 minuts)
- Com s’accedeix a Google?
- Configurem Google a l’ordinador
- Busquem un lloc
- Busquem imatges
- Afinem la cerca
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Durada: 55 minuts.
Material: Projector i ordinador per al dinamitzador.
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació, demostració i debat.
Continguts: Breu explicació del cercador Google.

Demanem als participants que no activin els ordinadors. Els recordarem que en qualsevol
moment poden fer les preguntes que vulguin sobre el contingut exposat.

UÊ£Ó°£°£
Què és un cercador?
Un cercador és una pàgina d’Internet que permet fer cerques a la xarxa. És molt fàcil d’utilitzar: només cal introduir una o més paraules en una casella i el cercador generarà una llista de pàgines web
que hi tenen relació.
La major part dels cercadors permeten opcions avançades per ajustar la cerca. Mitjançant aquestes
opcions avançades podem obtenir un nombre de pàgines més manejable a l’hora de trobar allò que
busquem.
Cap cercador no té enregistrades totes les pàgines que hi ha a la xarxa, ja que, per la naturalesa
canviant d’Internet, és pràcticament impossible. Per això és aconsellable visitar més d’un cercador
per contrastar els resultats i en cap cas pensar que, si una pàgina no apareix en un cercador, és que
no existeix.
El cercador més conegut i en el qual ens centrarem al taller és el cercador de Google.
Fem una sèrie de preguntes als participants:
- Quins participants coneixen i saben fer servir Google o un altre cercador?
- Per a què el fan servir?
- Com ho fem actualment per buscar una cosa?
· Consultem la guia telefònica (telèfons i adreces).
· Preguntem a altres persones.
· Fem servir propaganda escrita.
· Etc.

Fomentem un debat sobre què pot suposar buscar una cosa o una persona i obtenir, a l’acte, en
menys d’un segon, milers de resultats. És necessari poder filtrar els resultats per rellevància,
per actualitat, per zona o per objecte de la cerca?

Vegem les possibilitats d’un cercador com Google.
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UÊ£Ó°£°Ó
Què és Google?
El dinamitzador o dinamitzadora es posarà a la pàgina principal de Google (www.google.cat) i
farà la cerca de «Javier Pérez». Mostrarem als participants el nombre de resultats que ha trobat Google i quant ha tardat a fer-ho.

A partir d’aquesta breu demostració explicarem als participants què és i com funciona Google.

Google és el cercador d’Internet més gran i usat avui en dia. És gratuït i ofereix una forma ràpida i
senzilla de trobar informació al web, amb accés a un índex de més de 8.168 milions de pàgines web.
Segons la companyia, actualment Google respon a més de 200 milions de consultes al dia. També és
possible fer-hi cerques específiques d’imatges, grups de notícies i directoris.

UÊ£Ó°£°Î
Com funciona Google?
12.1.3.1
Spider i Crawler: rastrejadors de totes les pàgines del web
Google té un programa anomenat Spider (‘aranya’) que es dedica les
24 hores del dia a recórrer la xarxa a la recerca de noves pàgines i
nous continguts per analitzar-los i mostrar-ne els resultats. No els
indexa, simplement els recull i els envia a Crawler (‘rastrejador’), que
els analitza i desa a la seva base de dades. Marca quan ha passat,
què conté la pàgina, on s’allotja, etc. Spider recull la pàgina i Crawler
l’analitza per emmagatzemar-la.
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Aquest procés té lloc de manera constant, i Google només mostra els resultats que ja té emmagatzemats. Si una pàgina no ha estat prèviament rastrejada i analitzada per Crawler, no apareixerà mai als resultats de la cerca.
- Com troba Spider noves pàgines i nou contingut?
Per poder analitzar el nombre més elevat possible de pàgines a Internet, Spider comença per les
pàgines que ja té a l’índex i segueix els seus enllaços (adreces d’altres pàgines referenciades
en aquestes). Aquests fan que arribi a altres pàgines que tenen altres enllaços, i que Spider segueix;
i així, fins a recórrer tota la xarxa. Per això es diu Spider, que significa ‘aranya’.
Un error comú és creure que aquest procés té lloc cada vegada que premem el botó de cerca. Però
no és així, aquest procés té lloc de manera constant, i Google només mostra resultats que ja té a
l’índex. De manera que, si la pàgina que busquem no ha estat prèviament rastrejada per Spider, no
apareixerà mai als resultats de la cerca.
12.1.3.2
Indexar: Google ordena les pàgines que ha trobat
Una vegada una pàgina ha estat rastrejada, toca que Google la sotmeti a la famosa indexació. La
indexació és un procés més complex pel qual Google analitza la pàgina i l’ordena a l’índex
segons la seva importància respecte d’una paraula clau. Per tant, podríem dir que arxiva les pàgines. Per fer-ho, segueix diversos passos, com l’eliminació de stop words (articles i preposicions),
paraules que no indexa com el, la, de, els, en, etc. A més, utilitza un algorisme lèxic pel qual és capaç
d’analitzar i indexar paraules amb sufixos, prefixos, temps verbals, sinònims, etc.
12.1.3.3
Com processa Google les consultes? El Query Processor
Aquí és on entra en joc la màgia de Google. Quan fem una cerca a
Google, el text que busquem, per exemple «Els ànecs volen?», s’envia
a un servidor que el processa, el Query Processor.
La primera cosa que fa el Query Processor de Google és demanar a l’índex
(arxivador) que li mostri totes les pàgines que ha rastrejat i que contenen
les paraules «ànecs volen». Així, dels milions de pàgines que hi ha a Internet, es queda només amb les que contenen aquestes paraules.
Per això Google és tan ràpid, perquè no busca a Internet en el moment,
sinó que busca al seu índex, que està constantment actualitzat gràcies
al robot Spider.

QUERY PROCESSOR

Tot i així, el Query Processor rep de l’índex un munt de pàgines que contenen aquestes paraules clau.
Ara toca aplicar la fórmula màgica i trobar el que realment vol l’usuari. Arriba l’hora de mostrar el
rànquing de pàgines (de més important a menys), i per fer-ho Google utilitza dues eines: el PageRank i l’algoritme.
12.1.3.4
L’algoritme: més de 200 preguntes per ordenar
els resultats de la cerca
L’algoritme és la fórmula per la qual Google analitza, dels resultats que
obté de l’índex, si les paraules «ànec» i «vola» figuren a la URL (adreça
web), si apareixen juntes, si surten al títol, si estan destacades amb
negreta, si són el text d’un enllaç, si en surten sinònims, si figuren a la
descripció de les imatges, etc. I així, fins a més de 200 preguntes, que
són les que acaben definint el SEO (optimització per a motors de cerca,
de l’anglès Search Engine Optimization).
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L’algoritme de Google és com la fórmula de la Coca-cola: el coneixen amb prou feines una dotzena
de persones i els enginyers de Google que hi treballen, però que mai no veuen la fórmula sencera.
L’algorisme de Google canvia unes 300 vegades a l’any, de manera que evoluciona constantment.
Diguem que, dels centenars de milers de pàgines, l’algorisme en tria unes 500. Com es pot saber
quines són les més importants o fiables i que donaran una resposta millor a l’usuari? Com que és
impossible saber-ho d’una manera automàtica, Google hi aplica la seva lògica i deixa a les mans dels
internautes decidir què és el més important. Parlem del PageRank (rellevància de la pàgina).
12.1.3.5
La rellevància de la pàgina: el PageRank
El PageRank (en endavant, PR) és el sistema que utilitza Google per
saber si una pàgina és rellevant o no per a l’usuari. És un valor de 0
a 10 que puntua la importància d’una pàgina. I per puntuar una pàgina
Google es basa en aquesta suposició: «El contingut més interessant i de
millor qualitat és el que té més enllaços». I encara més: «El contingut
enllaçat des de pàgines més importants ha de ser important».
És a dir, si una pàgina que conté «ànecs volen» té enllaços des de pàgines
com la Viquipèdia o La Vanguardia ha de ser més important que una altra
que no té gaires enllaços, o que en té des de llocs «dolents» o sense PR.
12.1.3.6
Les pàgines de resultats: resum
del procés de cerca
És el moment de posar-ho tot junt, d’indexar. Quan
escrivim al cercador «Els ànecs volen?» s’envia la
sol·licitud a l’índex de Google (arxivador), on prèviament Spider i Crawler hauran fet la feina de buscar i
analitzar les pàgines que hi ha a la xarxa.
El Query Processor aplica l’algoritme i el PR als resultats obtinguts de l’índex per a «ànecs volen» i els
ordena segons els resultats (per la fórmula de rellevància i importància que aplica Google).
Finalment, s’envia la pàgina al servidor (ordinador des
del qual fem la consulta) perquè la mostri a l’usuari. I
ja tenim la llista de resultats, tot en menys d’un segon.
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12.1.3.7
Com es pot fer que la pàgina tingui rellevància: posicionament web
Es poden utilitzar alguns trucs per respondre a les 200 preguntes que fa Google a l’hora d’aplicar
l’algoritme i el PR per tenir més en compte una pàgina que una altra.
Aquesta tècnica de saber utilitzar en coherència la fórmula i aplicar a una pàgina web les preguntes que fa Google per donar-hi més valor s’anomena posicionament web. Es tracta simplement
d’optimitzar la pàgina perquè sigui millor considerada que la resta per Google i aparegui més amunt
als resultats. Per això han sorgit els professionals que es dediquen a l’estratègia del posicionament
web, el màxim objectiu dels quals és aconseguir que la seva pàgina aparegui a la capçalera de la llista
que mostra Google quan fem una cerca.
12.1.3.8
Resultats orgànics (naturals) i no orgànics (patrocinats)
Google mostra dos tipus de resultats en el moment de fer la cerca i llistar les pàgines. A la imatge
podem observar com s’identifiquen clarament aquestes dues parts. Es tracta dels resultats orgànics
(a la zona verda) i els resultats no orgànics (a la zona vermella).

Els resultats orgànics, també coneguts com a naturals, són els resultats no remunerats, els que
apareixen ordenats després que Google els hagi donat un posicionament a través de la seva fórmula. Els resultats orgànics són sempre els que figuren en aquesta zona verda. Està comprovat que
aquests resultats són els que més consulten els usuaris, i no pas els resultats no orgànics. És important sortir com a cap de llista d’aquests resultats, o com a mínim a la primera pàgina, perquè els
usuaris normalment només consulten aquests resultats. Els usuaris no solen anar a la segona pàgina
del resultat que els mostra Google si no han trobat el que buscaven, sinó que tornen a fer una altra
cerca. Per això és tan important treballar el posicionament i que Google col·loqui la pàgina tan amunt
com sigui possible.
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Els resultats no orgànics o resultats patrocinats són els que simplement apareixen primers a la
llista de resultats perquè han pagat per sortir en aquesta posició (zona vermella). Són els anomenats
AdWords, els anuncis de Google, que permeten a una empresa comprar aquest espai a Google i,
per tant, aparèixer dels primers resultats cada cop que algú fa una cerca similar al seu anunci. També
figuren al lateral dret de la pàgina. De fet, si ens fixem a la part superior d’aquesta zona, es pot llegir
que aquests resultats són «Anuncis relacionats amb…» (la cerca que has fet).
Per exemple, si busquem «Hotel a la Costa Brava», veurem que la major part dels resultats que apareixen a la zona no orgànica són pàgines d’hotels de la Costa Brava que han pagat per poder publicar
un anunci quan es faci una cerca semblant a la que hem fet nosaltres. A la zona orgànica figuren les
pàgines web que Google ha considerat més importants a partir de la seva fórmula de posicionament
i que no han pagat per sortir primers a la llista de resultats.

Descans (10 minuts)
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Durada: 55 minuts.
Material: Projector i ordinador per al dinamitzador i per a cada participant.
Tipus d’activitat del bloc: De demostració (pas a pas) i pràctica.
Continguts: Utilització del cercador Google.

Demanem als participants que activin els ordinadors i que segueixin pas a pas les instruccions que
els donarem. Els recordem que no s’avancin per poder aprofitar al màxim l’experiència i així fer-la
més útil.

UÊ£Ó°Ó°£
Com s’accedeix a Google?
Per accedir al cercador de Google ho farem a través de l’adreça web www.google.com. Trobarem la
pàgina principal per fer la cerca.
Segons la zona on siguem, podem accedir a la mateixa adreça però, en lloc de .com, hi podem posar .cat o .es: www.google.cat o www.google.es. Ens apareixerà la mateixa pàgina principal, però
l’idioma serà el català o el castellà, segons el que haguem triat.
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UÊ£Ó°Ó°Ó
Configurem Google a l’ordinador
Podem configurar Google al nostre gust segons els resultats de la cerca, l’idioma de preferència i la
nostra ubicació. Per fer-ho, primerament accedim a www.google.es i fem una cerca, per exemple
«Hotels a Peníscola». Una vegada veiem els resultats, accedim a la icona de «Configuració», a la
part superior dreta de la pantalla, com es mostra a la imatge, i marquem «Configuració de cerca».

Configuració dels resultats de cerca
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Configuració de l’idioma
Indicarem a Google quin és l’idioma o els idiomes de preferència amb què volem que ens mostri els
resultats.

Configuració de la ubicació
Si volem, podem indicar a Google on som perquè seleccioni els resultats segons la proximitat respecte de la nostra ubicació.

Un cop hàgim configurat Google a l’ordinador, els resultats de les cerques que fem seran segurament més adequats al nostre entorn i se’ns mostraran els resultats de pàgines escrites en llengües
que puguem entendre millor.
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UÊ£Ó°Ó°Î
Busquem un lloc
Fem una cerca senzilla amb els participants: hotels de la Costa Brava.

Comencem a escriure el text d’allò que volem trobar, en aquest cas un hotel a la Costa Brava. Per
tant, escrivim a la barra de cerques «Hotels de la Costa Brava».
Mentre escrivim la cerca, Google Instant ens comença a fer suggeriments del que possiblement
busquem, i desplega una finestra amb diferents resultats.
Un cop escrita del tot la cerca, apareix la llista dels resultats orgànics i no orgànics (resultats patrocinats).

Proposem als participants que facin un parell de cerques segons els seus interessos: algú que
fa temps que no veuen, algun personatge famós (viu o mort) o algun establiment que coneixen
i que normalment freqüenten (cinema, restaurant, hotel, etc.).

Passada una estona, comentem com han anat les cerques.
Més tard les podem afinar una mica més.
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UÊ£Ó°Ó°{
Busquem imatges
Google també ens permet buscar resultats amb imatges a través del seu cercador d’imatges.
Busquem imatges d’hotels de la Costa Brava.

1
Accedim a la pàgina web de Google a través de www.google.com.

2
A través de la pestanya «Imatge» que
apareix a la part superior de la pàgina
podem accedir a la cerca d’imatges
de Google. Cliquem la pestanya i ens
mostrarà que el tipus de cerca que farem serà a través de Google Imatges.

3
Ara ja podem buscar una imatge. Escrivim «hotels a la costa brava». També ens apareixen els suggeriments de
Google Instant.

4
Ara ja podem veure els resultats en
imatges de la cerca que hem fet. Al
lateral esquerre de la pàgina tenim tot
de filtres que ens permeten ajustar encara més la cerca. Podem triar:
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UÊ£Ó°Ó°x
Afinem la cerca
Tots els tipus de cerca que ens ofereix Google (webs, imatges, vídeos, blocs, etc.) es poden filtrar
mitjançant unes variables que ens faciliten limitar els resultats. Per a cada tipus de cerca s’obre un
menú de variables a l’esquerra de la pantalla de Google. Si despleguem l’opció «Més eines», podem
aplicar a la cerca diferents filtres.

Segons el que ens interessi, podem fer cerques amb diferents filtres per limitar més els resultats.
Per exemple, si volem que ens surtin notícies sobre alguna afició nostra només de l’últim mes, filtrarem segons el moment de la publicació.
Per exemple, a l’hora de buscar una imatge, Google ens permet filtrar per:
- Tipus de cerca. Aquest filtre és el principal. Ens permet seleccionar a cada moment si volem buscar
una imatge, un mapa, un vídeo, una compra o altres tipus de resultats.
- Moment de la publicació. Ens permet seleccionar el període de publicació de la imatge que busquem.
- Resultats. Podem escollir que ens mostri tots els resultats o, si estan classificats per temes, que
els agrupi.
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- Mida de la imatge. Aquesta opció serveix per saber la mida exacta de les imatges que busquem.
Podem triar entre «Gran», «Mitjana», «Icona», «Més gran que» (permet seleccionar una mida) o
«Exactament» (hi hem de posar les mides exactes).
- Color predominant de la imatge. És un filtre que ens permet buscar les imatges per colors, des
d’imatges en color fins a blanc i negre o en un color en concret dels que ens ofereix.
- Tipus d’imatge. Ens permet buscar per tipologies, per cares, per fotos, per imatges predissenyades,
dibuixos de línies, etc.
- Visualització de les imatges. Finalment, ens mostra les mides de cada imatge o restableix els filtres tal com els dóna per defecte Google Imatges.
Proposem als participants que facin una cerca d’un personatge famós d’actualitat (esportista,
polític, músic, etc.) i que, un cop hagin fet la cerca general, hi apliquin filtres per observar com
es va limitant. Comentem amb els participants el resultat de la cerca.

FI DE LA SEGONA SESSIÓ DEL TALLER
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CONTINGUTS DE LA SESSIÓ
Bloc 1
Introducció a les eines de Google (10 minuts)
Bloc 2
El compte Gmail, més que una adreça de correu (50 minuts)
- El compte Gmail
- Com es crea un compte Gmail?
- Filtres i funcions del correu Gmail
- Com s’envia un correu amb Gmail?
- Com es contesta un correu electrònic?
- Com es reenvia un correu?
- Com s’afegeixen contactes?
Descans (10 minuts)
Bloc 3
Google Maps, els mapes en un clic
- Trobem una empresa al mapa (25 minuts)
- Fem servir el zoom dels mapes
- Les imatges per satèl·lit
- Google Earth
- Street View
- Rutes detallades
Bloc 4
Google Calendar, la meva agenda (15 minuts)
- Què és i per a què serveix Google Calendar?
- Utilitzem Google Calendar
Bloc 5
Google Drive, documents en línia (10 minuts)
- Què és Google Docs?
- Com es fa per crear un document i compartir-lo?
- Quan ens conviden a compartir un document
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Durada: 10 minuts.
Material: Projector i ordinador per al dinamitzador.
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació.
Continguts: Presentació general de les eines de Google.

Demanem als participants que no activin els ordinadors. Els recordarem que en qualsevol
moment poden fer les preguntes que vulguin sobre el contingut exposat.
Mentre expliquem breument les eines de Google, les anirem obrint i mostrant als participants.

La pàgina web de Google (www.google.es) ofereix a la capçalera (part superior esquerra amb fons
negre) una sèrie d’eines que, juntament amb la cerca general i la cerca d’imatges, ens poden ser
molt útils.

En aquesta sessió veurem les funcionalitats d’algunes d’aquestes eines. Més endavant, en altres
sessions del taller en veurem altres amb accés directe també des d’aquest menú:
Gmail
És el compte de correu electrònic de l’entorn Google. Aprendrem a donar-nos-hi d’alta i a fer-lo funcionar. Aquest compte de correu serà necessari per fer servir altres eines que requereixen tenir un
usuari registrat.
Google Maps
És l’eina on podem consultar mapes d’arreu del món. Aquests mapes poden tenir diferents formats:
mapa físic o satèl·lit. Aprendrem a buscar un lloc i veurem les funcionalitats interactives d’aquesta
eina.
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Google Calendar
És l’eina que permet gestionar l’agenda. Es pot crear més d’un calendari (de feina, personal, de la colla, etc.) i convidar gent a compartir-los. Així mateix, qualsevol modificació que fem des de qualsevol
dispositiu s’actualitzarà i se sincronitzarà automàticament a tots els aparells.
Google Drive (abans, Google Docs)
Permet accedir a documents de la xarxa des de qualsevol lloc. Els documents que modifiquem queden actualitzats automàticament al nostre ordinador. També permet crear qüestionaris com els que
farem servir al final del taller per avaluar-lo.

Fomenta un debat breu amb els participants sobre les qüestions següents:
Com fem cadascuna d’aquestes accions actualment?
- Escriure un correu electrònic.
- Consultar guies de mapes i atles.
- Portar agendes físiques.
- Elaborar documents i qüestionaris.
Quins avantatges pot tenir accedir a aquestes eines des d’un mateix entorn?

Recordem als participants que les possibilitats de les eines de Google són només un exemple dels
milers d’aplicacions que hi ha que fan funcions semblants.
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Durada: 50 minuts.
Material: Ordinador amb projector per al dinamitzador i un ordinador per a cada participant.
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació, pas a pas i pràctica.
Continguts: Creació d’un compte Gmail.

Demanem als participants que activin els ordinadors i que segueixin pas a pas les instruccions
que els donarem. Els recordem que no s’avancin per poder aprofitar al màxim l’experiència i
així fer-la més útil.
Preguntarem als participants si ja tenen un compte Gmail. En el cas que algú ja en tingui un,
li demanarem que segueixi la sessió i ometi els passos inicials de registre. Si algú ja té un
compte Gmail, ens hem d’assegurar que se l’ha creat ell mateix; en cas contrari, el convidarem
a crear-se un compte nou per poder seguir tots els passos.
El dinamitzador o dinamitzadora crearà un compte Gmail nou mentre projecta el pas a pas a la pantalla.
Recordem als participants que cal anotar-se el nom d’usuari i la contrasenya.

UÊ£Î°Ó°£
El compte Gmail
Google té un sistema de correu electrònic anomenat Gmail. Totes les eines que veurem en aquesta
sessió requereixen que es disposi d’un usuari de correu electrònic Gmail (usuari registrat de Google)
per no haver de registrar-s’hi cada vegada. Per això, entre altres coses, primer de tot donarem d’alta
un usuari de compte Gmail per a cadascun dels participants. Una vegada registrats, només caldrà
que accedeixin a les eines sense necessitat de tornar-s’hi a registrar.

UÊ£Î°Ó°Ó
Com es crea un compte Gmail?
Per crear el compte Gmail, cal accedir a la pàgina de Google www.google.com. A la part superior
trobem la pestanya que ens donarà accés directe a la pàgina de Gmail.
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En aquesta pàgina podem registrar-nos o accedir al nostre correu un cop creat el compte. Per tant,
primer hem de crear el compte a la pestanya que s’indica a la imatge.

Si cliquem aquesta pestanya accedirem a la pàgina de registre, que ens mostra les indicacions que
hem de seguir per completar-lo. Així doncs, omplim les dades que ens demana per poder completar el registre.

Per confirmar que qui està creant el compte és
una persona, demana que reproduïm la paraula
que apareix al CAPTCHA (imatge reproduïda a
continuació) per verificar el registre. Finalment,
ens demana que acceptem les seves condicions
d’ús i les polítiques de privadesa de Google.

Ara que ja tenim el compte de Google creat, hem
de configurar el perfil, en què ens demana que
afegim una fotografia, que serà la nostra identitat
al web i permetrà que els nostres amics i familiars
ens trobin fàcilment.
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Si cliquem «Afegeix una foto del perfil» podem triar una fotografia que tinguem desada a l’ordinador
o fer-nos-en una amb una càmera web. Un cop carregada, podem retallar i encaixar la fotografia
com vulguem.
Finalment, ens queda confirmar i continuar per accedir al nostre compte Gmail.
Aquesta és la pàgina principal del nostre correu Gmail. L’aspecte és el mateix de tots els correus
electrònics.

UÊ£Î°Ó°Î
Filtres i funcions del correu Gmail
Al lateral esquerre de la pàgina principal apareixen tot de filtres per facilitar-nos la cerca d’un correu
quan ja en comencem a tenir més d’un:
Safata d’entrada
Es tracta de la part central de la pàgina, el lloc on veurem els missatges rebuts, no llegits, enviats, etc.
Destacats
Podem marcar un correu com a destacat per facilitar la seva ubicació si l’hem de buscar més endavant. Per marcar un correu com a
destacat només hem de clicar la icona de l’estrella que surt al costat de cada correu. Quan cliquem l’estrella, aquest quedarà marcat
com a destacat i, des d’aquest filtre, veurem el llistat de tots els
correus destacats.
Important
Els correus marcats com a importants queden llistats en aquest
filtre. Per marcar un correu com a important hem de clicar la icona
que surt a la imatge.
Enviats
Tots els correus que hem enviat queden registrats en aquest filtre.
Si hi accedim els podem veure i eliminar els que vulguem.
Esborranys
Són els correus que hem escrit però que, per alguna raó, encara no
hem enviat. Aquests correus s’anomenen esborranys. Aquí els podem
veure i els podem tornar a editar, eliminar, enviar o tornar a desar.

52

LA XARXA, EN EL NOSTRE DIA A DIA
Guia didàctica
13. Sessió 3: Les eines de Google: fes-ho més fàcil / 13.2. Bloc 2: El compte de Gmail, més que una adreça
de correu

Més
Quan ens situem a sobre dels filtres comentats abans apareix l’opció de desplegar un altre filtre
anomenat «Més». Si el cliquem ens mostrarà les etiquetes, que fan la mateixa feina que les carpetes, però amb un avantatge addicional: en podem afegir més d’una per a cada conversa. Un cop
hem creat una etiqueta, podem veure tots els missatges que la contenen mitjançant una cerca o
clicant el nom de l’etiqueta que trobarem a la part esquerra de la pàgina de Gmail. Per defecte, el
compte Gmail ja incorpora els «Cercles» (podem crear llistes anomenades cercles, amb els correus
dels nostres amics, familiars o companys de feina), l’etiqueta «Personal» i la de «Travel». Aquestes
etiquetes, més les que vulguem crear, ens permetran etiquetar els correus per temes i així tenir-los
categoritzats a la mateixa safata d’entrada.

Ens centrarem en les opcions que es defineixen a continuació:
«Tots els missatges»
Si cliquem aquest filtre ens apareixeran tots els missatges que tenim al compte Gmail, tant els rebuts, els enviats, els esborranys i els que tenim a la paperera com el correu brossa.
«Correu brossa»
És el tipus de correu que el mateix compte detecta com a Spam o que hem indicat que es tractava
d’un correu que no volem rebre a la safata d’entrada i que, per tant, ja queda arxivat com a correu
brossa.
«Paperera»
Els correus que trobarem a la paperera són els que hem esborrat. Aquests correus queden arxivats
fins a 30 dies després d’haver-los esborrat. Llavors Gmail els elimina automàticament.

Barra del menú superior
Cerques
Des d’aquesta barra podem buscar qualsevol dels correus que tenim al nostre compte Gmail. Per
fer-ho, escriurem directament al requadre de cerca el terme que volem buscar.

Si ens cal fer una cerca més filtrada, podem desplegar la pestanya clicant la fletxa cap avall que apareix al costat. Apareixeran tot un seguit d’opcions que podem
omplir per trobar el correu que busquem.
Podem triar el lloc on creiem que es troba
el missatge (enviats, paperera, destacats,
etc.), qui és l’emissor del missatge o el
destinatari, quin assumpte tenia, quines
paraules conté, si té arxius adjunts i en
quin interval de dates creiem que es va
enviar o rebre.
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UÊ£Î°Ó°{
Com s’envia un correu amb Gmail?
Cliquem el botó «Redacta» que hi ha a la part esquerra de la pàgina de Gmail.

4
1
2

3

1. Introduïm l’adreça electrònica del destinatari al camp «Per a». Recomanem utilitzar la funció amb
còpia quan vulguem incloure-hi destinataris addicionals les respostes dels quals són benvingudes
però no necessàries. Per mostrar aquest camp, cliquem «Afegeix Cc». La funció amb còpia oculta
(cliquem «Afegeix Cco») ens permet amagar les adreces i els noms dels destinataris entre ells.
2. Introduïm un assumpte per al missatge al camp «Assumpte».
3. Escrivim un missatge. Cliquem l’espai que hi ha a sota i escrivim el que vulguem.
4. Quan hàgim acabat de redactar el missatge, cliquem el botó «Envia» (situat just a sobre del camp
«Per a»). A la part superior de la finestra veurem la confirmació que el missatge s’ha enviat.

Altres coses que cal tenir en compte a l’hora d’enviar un correu electrònic:
- Podem canviar el format, les fonts i els colors del text del missatge amb les eines que hi ha a sobre
de la finestra de redacció. També hi podem adjuntar un fitxer.
- Quan comencem a introduir una adreça als camps «Per a», «Afegeix Cc» i «Afegeix Cco», Gmail
ens suggerirà les adreces completes de la llista de contactes.
- Per evitar que cometem dos errors (oblidar incloure algú en un correu electrònic o enviar un correu a
la persona equivocada, amb un nom semblant al de la persona a la qual volíem enviar el correu electrònic), Gmail també ens pot suggerir destinataris perquè els incloguem al correu electrònic. Aquests
suggeriments apareixeran al camp «Per a». Només cal que cliquem els noms que volem incloure-hi
i s’hi afegiran.
- Mentre redactem un missatge, desarem esborranys automàticament cada pocs minuts perquè puguem deixar el missatge i reprendre’l més tard abans d’enviar-lo. També podem clicar el botó «Desa
ara» en qualsevol moment per desar el que hàgim escrit.
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UÊ£Î°Ó°x
Com es contesta un correu electrònic?
1. Per respondre a un missatge, cliquem el quadre que hi ha a sota del missatge i hi escrivim el que
vulguem. També podem clicar la icona de la fletxa que hi ha a l’extrem superior dret del missatge
rebut.

2. Si el missatge té diversos destinataris i volem respondre’ls a tots, cliquem «Respon a tots» al
quadre que hi ha a sota del missatge i hi escrivim el que vulguem. També podem clicar la fletxa
que hi ha al costat del botó «Respon» i seleccionar «Respon a tots».

UÊ£Î°Ó°È
Com es reenvia un correu?
Reenviar un correu és l’acció d’enviar un missatge rebut a altres persones diferents de l’emissor.
Per reenviar un missatge individual:
1. Obrim la conversa que correspongui i seleccionem el missatge que volem reenviar.
2. Cliquem l’enllaç «Reenvia» que tenim al quadre que hi ha a sota del missatge.
3. Hi introduïm les adreces electròniques a les quals volem reenviar el correu electrònic i hi afegim el
text addicional que vulguem al camp del missatge. Si té fitxers adjunts, podem triar no reenviarlos si desactivem la casella de selecció que hi ha al costat del nom del fitxer, a sota del camp
«Assumpte».
4. Cliquem «Envia».
Per reenviar una conversa sencera:
1. Obrim la conversa corresponent.
2. Cliquem el botó «Més» de la barra d’eines que hi ha a sobre dels missatges i seleccionem «Reenvieu-los tots».
Si reenviem una conversa sencera inclourem tots els missatges d’una conversa en un sol missatge,
dins el qual cada un estarà clarament marcat i apareixerà en una llista ordenada cronològicament, de
més antic a més recent.
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UÊ£Î°Ó°Ç
Com s’afegeixen contactes?
Cliquem, a la part superior esquerra de la pantalla de
Gmail, la paraula «Gmail», en vermell. Es desplega un
menú. Triem «Contactes».
Triem «Contacte nou», ressaltat en vermell.

Proposem als participants que afegeixin l’adreça del dinamitzador o dinamitzadora com a contacte i li enviïn un correu. L’apuntem a la pissarra. D’aquesta manera, el dinamitzador tindrà la
llista de tots els participants en el taller i podrà crear el grup per enviar-los missatges.

Envia un correu a tots els participants en el taller amb totes les adreces del grup des de l’adreça
que heu creat i demana’ls que el contestin.

Descans (10 minuts)
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Durada: 20 minuts.
Material: Ordinador amb projector per al dinamitzador i un ordinador per a cada participant.
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació i pràctica.
Continguts: Introducció a Google Maps.

Google Maps és el servei de mapes al qual podem accedir des d’un navegador web. Segons on siguem, podem veure mapes bàsics o personalitzats i obtenir informació sobre negocis locals com ara
la ubicació, les dades de contacte i com s’hi arriba. Si cliquem i arrosseguem els mapes en qualsevol
direcció veurem les zones adjacents fins llavors amagades. Podem veure imatges de satèl·lit de la
ubicació triada i ampliar-la o desplaçar-la.

UÊ£Î°Î°£
Trobem una empresa al mapa
Resultats de cerca d’empreses integrats. Podem trobar empreses i informació de contacte en un
mateix lloc, tot això integrat en el mapa. Per exemple, si busquem «Pizzeries a Barcelona», el mapa
indicarà la situació de les diferents pizzeries, a més del seu número de telèfon. També s’ofereixen
altres dades com ara els horaris, el tipus de pagament que s’accepta i les ressenyes.
1. Per fer-ho, accedirem al cercador Google a través de l’adreça web www.google.es.
2. Escrivim el nom de l’empresa que busquem i cliquem «Mapes», situat a la barra superior. En
aquest cas busquem una entitat de ”la Caixa” a Girona. Es pot fer el procediment al revés: en
primer lloc accedim a Maps i després escrivim el que busquem.
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3. Ja hem accedit a la pàgina de Google Maps. Veiem, al centre de la imatge, el mapa de Girona. En
aquest cas, quan hem escrit el nom de l’empresa no n’hem indicat la ubicació, però Google Maps
ens mostra el mapa més pròxim a la nostra localització.

4. Al lateral esquerre trobarem totes les empreses afins a la cerca que hem fet. Google Maps ens
indica la seva ubicació al mapa a través de la icona que apareix al costat del nom de cada empresa. Si cliquem el nom de l’empresa, ens marcarà la seva ubicació al mapa, tal com es mostra a la
imatge.
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5. En principi, en aquesta finestra emergent trobarem totes les dades de l’empresa. Si en volem
obtenir més informació ho podem fer clicant el nom de l’empresa que surt en aquesta finestra del
mapa.

6. Aquesta és la pàgina de Google Maps que ens apareixerà un cop accedim a l’empresa. Aquí obtindrem més informació que la que apareix a la finestra anterior. Hi podem trobar des d’imatges i
vídeos fins a comentaris, les línies de transport públic per arribar a l’empresa que hem buscat, etc.

UÊ£Î°Î°Ó
Fem servir el zoom dels mapes
Si cliquem els mapes i els arrosseguem, veurem a l’instant les àrees adjacents sense haver d’esperar
que es carreguin. Podem acostar o allunyar el mapa a través de la funció de zoom que apareix a la
banda esquerra, o fent dos clics al botó de l’esquerra per ampliar i dos clics al botó de la dreta per
reduir.
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UÊ£Î°Î°Î
Les imatges per satèl·lit
Podem veure imatges obtingudes per satèl·lit, així com imatges de satèl·lit amb dades de mapa
superposades. També podem utilitzar el zoom sobre aquestes imatges o veure-les en format panoràmic. Per accedir a la visió de satèl·lit o visió tipus mapa només hem de clicar la pestanya que apareix
al marge superior dret de la pantalla.

UÊ£Î°Î°{
Google Earth
Vista de la Terra amb Google Earth. És un programa d’informació
que presenta un globus virtual terraqüi amb diferents nivells i continguts de mapes geogràfics, i disposa d’una interfície d’usuaris amb
zoom. Es deia originàriament Earth Viewer 3D i va ser creat per Keyhole Inc., una companyia finançada per l’Agència Central d’Intel·ligència
(CIA, de l’anglès Central Intelligence Agency) i adquirida per Google
el 2004. Presenta la Terra amb una superposició d’imatges obtingudes a partir d’imatges de satèl·lit, fotografies aèries i SIG 3D (Sistema d’Informació Geogràfica en
3 Dimensions) del món. Fins fa poc estava disponible en tres llicències diferents, dues actualment:
Google Earth, una versió gratuïta amb funcions limitades; Google Earth Plus (descatalogada), que
incloïa característiques addicionals, i Google Earth Pro, destinada a ús comercial.
Cliquem el botó de la Terra per veure el relleu i les imatges en 3D de Google Earth a Google Maps.
Aquesta opció també permet utilitzar les funcions de manera panoràmica, amb inclinació i zoom.
Per veure mapes en 3D necessitem el connector de Google Earth, que hem de descarregar si és el
primer cop que accedim a Google Earth. Si cliquem la pestanya de la Terra que apareix a la imatge
anterior ens apareix l’opció per descarregar el connector. Un cop hem clicat la icona per baixar el
connector i aquest s’ha descarregat, l’hem d’instal·lar. Si l’hem instal·lat correctament ens apareixerà
un missatge per confirmar que tot és correcte i que hem de reiniciar el navegador (sortir i tornar a
accedir a Google Earth).
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Ara ja podem accedir una altra vegada a Google Earth i començar a gaudir de les imatges en 3D. Aquí
podem fer les mateixes accions amb el zoom i arrossegant la imatge per navegar.

Les principals diferències entre Google Maps i Google Earth són les següents:
- Per utilitzar Google Maps no cal descarregar cap programa, i es pot fer servir des de qualsevol dispositiu amb Internet. En canvi, per poder utilitzar Google Earth cal instal·lar el programa.
- Google Earth té més amplitud de visió, Google Maps ens mostra de forma més específica el que
busquem.
- Google Earth mostra imatges en 3D, fotos i vídeos de temps passats en què podem veure com han
canviat els carrers, els edificis, etc.
- El contingut geogràfic de Google Earth és molt més ampli, fins i tot permet veure oceans i galàxies
des de l’espai.
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UÊ£Î°Î°x
Street View
Street View és una funció integrada a Google Maps que permet veure imatges a peu de carrer, a 360
graus, en què ens podem desplaçar pels carrers: http://maps.google.es/intl/es/help/maps/streetview/
1. Per fer-ho, hem de clicar el ninot que apareix a la zona del zoom. Si el cliquem i l’arrosseguem cap
al mapa, ens marcarà amb color blau les zones que podem veure a Street View.
2. Un cop situat sobre el mapa, ens apareixerà una nova visió, ja en Street View, que ens donarà
l’opció de recórrer els carrers com si ho féssim a peu. No tots els carrers tenen l’opció de ser
vistos amb Street View.

UÊ£Î°Î°È
Rutes detallades
Introduïm una adreça i Google Maps s’encarregarà d’assenyalar-la i de traçar un itinerari. Podem planificar un viatge afegint diverses destinacions a la ruta, i l’arrossegarem per personalitzar-la.

Cliquem «Obtén indicacions» i ens apareix la finestra següent per indicar la ruta que volem que ens
marqui. Podem triar si volem que ens mostri el recorregut per anar amb cotxe o amb transport públic.
Al mateix lateral esquerre apareixen les indicacions que cal seguir per arribar al destí.
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Proposem als participants que busquin l’adreça de casa seva amb Google Maps i:
- Ho facin en format mapa.
- Ho facin en format satèl·lit.
- Ho facin a partir de Google Earth.
- Busquin amb Street View un lloc conegut de la població que es pugui carregar.
- Creïn una ruta des de casa seva fins al lloc on es fa el taller (se’ls facilita l’adreça), per
saber quina distància han de recórrer amb cotxe.
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Durada: 15 minuts.
Material: Ordinador amb projector per al dinamitzador i un ordinador per a cada participant. Adreces
de Gmail actives.
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació i pràctica.
Continguts: Presentació general de les eines de Google.

UÊ£Î°{°£
Què és i per a què serveix
Google Calendar?
Google Calendar és una aplicació web gratuïta de Google que ens proporciona un gestor de contactes i de temps. Permet als usuaris sincronitzar els seus contactes de Gmail amb un calendari basat
en el web (accessible des de qualsevol ordinador).
Google Calendar permet organitzar-nos l’agenda i controlar fàcilment tots els esdeveniments importants de la nostra vida des d’un únic lloc. Funcions que podem fer amb Google Calendar:
1. Compartir l’agenda
Podem compartir l’agenda amb els companys de feina, familiars i amics perquè puguin veure i consultar l’agenda que altres han compartit amb nosaltres. Tenim l’opció de veure quan estan lliures o
ocupats els companys, la qual cosa facilita la planificació d’esdeveniments.
2. Accedir a l’agenda des d’on vulguem
Gràcies a la sincronització bidireccional de Google Calendar amb el calendari del telèfon integrat o
amb la versió per a mòbils de Google Calendar, podem accedir al calendari quan ho necessitem i
sense dependre d’un ordinador.
3. Fer recordatoris personalitzats
Permet triar entre rebre notificacions per correu electrònic o amb un missatge de text enviat directament al mòbil cada cop que hi hagi un esdeveniment.
4. Enviar invitacions per a un esdeveniment
Podem enviar invitacions a altres persones, que ens poden confirmar la seva assistència per correu
electrònic o a través de Google Calendar.
5. Sincronitzar Google Calendar amb les aplicacions de l’ordinador
Podem accedir al calendari quan vulguem i com vulguem gràcies a la sincronització d’aplicacions, per
exemple Microsoft Outlook.
6. Treballar sense connexió
Podem consultar el calendari tot i no tenir connexió a Internet. En veurem llavors només una versió
de lectura.
7. I tot, gratuït.
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UÊ£Î°{°Ó
Utilitzem Google Calendar
Per accedir a aquesta aplicació ho farem a través de l’adreça web www.google.com/calendar.
Si no havíem iniciat la sessió, l’ordinador ens demanarà que ens connectem amb la nostra adreça de
correu Gmail i la contrasenya.
Un cop a dins, hi trobarem la pantalla següent:

CREAR DIVERSOS CALENDARIS
La creació de diversos calendaris ens facilitarà l’organització de diferents facetes de la nostra vida. El
calendari principal és el que estarà associat al nostre compte (aquest és el que la gent trobarà si ens
busca), però podem tenir tants calendaris secundaris com vulguem.
Així, podem afegir un calendari per a la família, un altre per a la lliga de futbol dels nens, un altre per
al club de lectura, per al grup de música, per a qualsevol activitat, etc.
També podem triar si volem compartir cadascun dels calendaris de forma pública o només amb un
grup específic de persones. Els calendaris públics estan disponibles mitjançant la cerca de Google
Calendar, i representen una forma fantàstica de promocionar esdeveniments arreu del món. També
podem tenir calendaris personals, només per a ús privat.

COM ES CREA UN NOU CALENDARI
1. Trobem la pestanya «Els meus calendaris» a les opcions del lateral esquerre. Hi cliquem la fletxa
i apareixerà un desplegable amb l’opció «Crear un calendari nou».
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2. Al pas següent trobarem tots els camps
configurar el calendari —nom, descripció
calendari, ubicació, permisos (si volem
sigui privat o públic)—, compartir-lo amb
tres contactes, etc.

per
del
que
a l -

3. Un cop creat el calendari, el trobarem al
teix lloc on hem accedit per crear-lo.

ma-

Si hi cliquem la fletxa, podem configurar
calendari (color, notificacions, edició, etc.).

COM ES CREA UN ESDEVENIMENT
Podem crear un esdeveniment de diverses maneres:

1. Clicant i escrivint. Ens situem sobre el dia en
el qual volem marcar un esdeveniment nou.
Ens apareix una finestra en la qual escrivim
el títol i la data de l’esdeveniment. Si dura
més d’una hora, el cliquem i a continuació podrem editar-lo. Llavors tenim l’opció de «edita
l’esdeveniment» i marcar que dura «tot el dia»
i també podem escollir la durada en concret.
Finalment, cliquem «Crea un esdeveniment»
per publicar-lo immediatament al nostre calendari, o bé cliquem «Edita l’esdeveniment» per
afegir-hi informació addicional.

2. Utilitzant la finestra emergent de l’esdeveniment. Simplement cliquem una data del
calendari i introduïm la informació a «Edita
l’esdeveniment». Per exemple: «Hora amb el
metge a les 11.00 h», i la finestra emergent de
l’esdeveniment el col·locarà automàticament al
calendari.

66

e

l

LA XARXA, EN EL NOSTRE DIA A DIA
Guia didàctica
13. Sessió 3: Les eines de Google: fes-ho més fàcil / 13.4. Bloc 4: Google Calendar, la meva agenda

3. Utilitzant l’enllaç «Crear». Cliquem «Crear»
a la columna esquerra del calendari i anirem a
parar a una pàgina on podem introduir tanta informació com vulguem sobre l’esdeveniment.
En aquesta pàgina també podem introduir convidats, canviar la configuració del recordatori i
publicar els nostres esdeveniments als calendaris d’altres usuaris. Un cop haguem introduït
la informació apropiada i seleccionat la configuració que volem, no oblidem clicar «Desa».

4. Començant per la llista de calendaris. A la
llista de calendaris de l’esquerra, cliquem el
botó amb la fletxa al costat del calendari triat
i seleccionem «Crea un esdeveniment en
aquest calendari».

COM ES FA PER ESBORRAR UN ESDEVENIMENT
Per eliminar un esdeveniment de qualsevol dels nostres calendaris cal que:
Ens situem sobre l’esdeveniment. Apareixerà la icona de les dues línies. La cliquem i es desplegarà
una petita pestanya des de la qual podrem eliminar l’esdeveniment.

FUNCIONS DE GOOGLE CALENDAR
A la barra superior del calendari trobem les pestanyes que es mostren a la imatge, que ens mostren
el calendari amb vista diària, setmanal, mensual, cada quatre dies o en agenda. En aquest últim cas
es llistaran de forma cronològica tots els esdeveniments que tinguem apuntats als calendaris, i els
esdeveniments es diferenciaran amb colors per identificar-los.

Creem el calendari del taller, «Calendari del taller d’eines digitals», i hi marquem els dies i els
horaris de les sessions que queden. Més endavant hi posarem el dia del berenar de fi de taller.
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Durada: 10 minuts.
Material: Ordinador amb projector per al dinamitzador, un ordinador per a cada participant i el compte
Gmail.
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació i pràctica.
Continguts: Presentació de l’eina Google Drive (abans Google Docs).

UÊ£Î°x°£
Què és Google Drive?
Google Docs, ara Google Drive, és un programa gratuït basat en un sistema web (accessible des de
qualsevol dispositiu amb Internet) per crear documents en línia amb la possibilitat de col·laborar en
grup. Inclou un processador de textos, un full de càlcul, un programa de presentació bàsic i un editor
de formularis destinat a enquestes.
El dinamitzador o dinamitzadora pot passar als participants el vídeo il·lustratiu següent: https://drive.
google.com/start?authuser=0#home
1. Per treballar amb Google Drive accedim a la pàgina principal de Gmail, ens connectem a través del
nostre compte Gmail i la contrasenya, i cliquem la pestanya Docs que apareix a la barra superior.
2. Quan accedim a Docs ens apareix una pàgina de presentació de Google Drive (un sistema tipus
Dropbox, d’emmagatzematge en núvol, però de Google, que permet allotjar-hi tots els nostres
documents, calendaris, etc.). A partir d’ara, un cop hem accedit a Docs, ja no es dirà així, sinó
Drive. Veurem el canvi de nom a la barra superior de la pàgina de Google quan fem aquest pas.
3. Un cop hem accedit a la pàgina de Drive (ara ja amb aquest nom), hi trobem això:
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Veiem que la pàgina és molt similar a la pàgina del compte de correu Gmail. De fet, allà on es desen
els nostres documents també es diu safata d’entrada.
La benvinguda a Google Drive desapareixerà tan bon punt comencem a crear documents.

UÊ£Î°x°Ó
Com es fa per crear un document
i compartir-lo?
Tenim diverses opcions a l’hora de crear un document:
1. Cliquem «Crea», que apareix al lateral esquerre de la pàgina, i triem el tipus de document que
volem crear. Se’ns despleguen les opcions que es mostren a la imatge.

2. Els documents que podem crear són de tipus text, presentació, full de càlcul, formulari o dibuix.
Només hem de clicar el que hàgim triat. En aquest cas crearem un document de text.
3. Si cliquem «Document» ens apareixerà la pàgina següent, des d’on podem començar a treballar:
A

C

B

A
Títol. A l’espai «Document sense títol» podem modificar i escriure el que vulguem. Només cliquem a dins i se’ns obrirà la caixa de text per editar el nom.
B
Espai de treball. Tot el camp en blanc és l’espai de treball. A sobre hi ha la barra d’edició, en la
qual tenim totes les opcions per editar el text (tipografia, mida de la lletra, color, etc.).
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C
Comparteix. Des d’aquesta pestanya podem convidar els contactes del nostre compte Gmail
o d’altres correus que no siguin Gmail. Si la cliquem ens apareix l’opció per triar la privacitat del
document:
- Públic al web. Tots els usuaris d’Internet poden buscar l’element i accedir-hi. No cal iniciar la
sessió de Gmail.
- Tots els usuaris amb l’enllaç. Hi poden accedir tots els usuaris que tinguin l’enllaç. Si triem
aquesta opció ens crea un enllaç que podem enviar per correu als contactes que vulguem
incloure al document. No cal iniciar la sessió de Gmail.
Podem enviar l’enllaç pel mateix correu Gmail, per Facebook o per Twitter.

- Privat. Només hi poden accedir els usuaris a qui s’hagi concedit el permís explícitament. Cal
iniciar la sessió: necessiten tenir un compte Gmail. Ens apareix el camp per incloure els correus
de Gmail amb els quals volem compartir el document. Si escollim «Tria dels contactes», ens
mostrarà el llistat dels nostres contactes; seleccionem els que hi volem incloure. També podem
triar el permís que concedim a les persones amb qui compartirem el document: editar (poden
modificar el document), comentar (hi poden posar comentaris sense modificar el document) o
visualitzar (només poden veure el document, sense comentar ni editar).
Així mateix, podem escollir activar o desactivar l’opció que s’enviïn notificacions al correu
dels contactes que volem incorporar al document. Aquest document podrà ser editat per diverses persones alhora, per la qual cosa en un moment determinat poden treballar en comú.
Els usuaris agregats al document apareixeran amb colors, i podran col·laborar en el document
segons el permís que els haguem atorgat.

Un cop vulguem sortir del document, només hem de tancar-lo amb la X que apareix a dalt de
la pestanya de la pàgina. Automàticament es va desant tot el que fem al document; per tant,
quan el tanquem ens quedarà tot desat.
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Si accedim de nou a la safata d’entrada de Google Docs, veurem que hi tenim desat el document. Com si es tractés d’un correu, podem seleccionar els documents, afegir-hi contactes, organitzar-los per carpetes, editar-los de nou clicant-ne el nom, veure’ls a través
de la icona de l’ull i esborrar-los sempre que vulguem. Quan esborrem un document, ens
demana si volem que s’esborri de la resta de safates dels contactes amb els quals l’hem
compartit o si seleccionem algun dels contactes que tenim per atorgar-l’hi, i així nosaltres
ens en desentenem.

D’altra banda, tenim l’opció d’ordenar els documents, configurar la visualització de la safata
d’entrada i editar-ne la configuració.

UÊ£Î°x°Î
Quan ens conviden a compartir un document
Quan un contacte comparteix un document amb nosaltres, ens envia una notificació a través del
correu electrònic amb el qual ens ha afegit a l’hora de compartir el document.
Per tant, un cop rebem la notificació, només cal
que obrim el correu i cliquem l’enllaç que ens hi
apareix, tal com es mostra a la imatge:
Quan cliquem l’enllaç, se’ns obrirà en una altra pàgina el document compartit.
Des d’aquí podrem veure, editar o comentar el document en funció dels permisos que ens hagin atorgat. Sabrem quins són aquests permisos accedint a
«Comparteix». També ho sabrem si intentem escriure al text: si ho podem fer
és que ens és permès editar-lo o comentar-lo. Si no hi podem escriure, només
el podrem visualitzar.
Un cop comparteixen un document amb nosaltres, aquest queda desat a la nostra safata d’entrada del Drive, a la pestanya «Compartit amb mi» que apareix al
lateral esquerre. Des d’aquí podem arrossegar els documents que volem moure
a «La meva unitat», i els hi tindrem per defecte cada cop que accedim al Drive.

Proposem als participants que a casa o abans de la propera sessió creïn amb Docs un document
per explicar què els ha semblat la sessió i el comparteixin amb el dinamitzador. El nom del document ha de contenir el nom i els cognoms del participant.

FI DE LA TERCERA SESSIÓ DEL TALLER
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