
5 eines TIC que tot pediatr@ 
ha de conèixer

Taller de nivell bàsic

@capbert



Definicions: 
● Internet: allò que ens permet, mitjançant un “protocol”, connectar 

ordenadors en xarxa. (wikipedia)
● www: un d’aquests protocols a internet que ens permet veure arxius d’

hipertext.
● TIC: tecnologia(es) de la Informació i de la Comunicació.
● Xarxa social: plataforma que permet a una comunitat d’internautes 

interaccionar i també compartir i intercanviar informació. (termcat)
● 2.0: evolució del concepte 1.0 de les “webs” clàssiques.  Els usuaris poden 

participar, compartir, col·laborar!
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
http://www.termcat.cat/


L’enquesta:
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5 eines:
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https://twitter.com/capbertformacio
https://feedly.com/
https://hootsuite.com/es/
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Gmail:

● Servei de correu electrònic de Google. 2004
● Gratuït. 15 Gb d’emmagatzematge, compartit amb Drive i Google Fotos. 
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● Aplicació 

○ web: https://mail.google.com/ 

○ mòbil: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm         

                                     https://itunes.apple.com/us/app/gmail-email-from-google/id422689480?mt=8 

● Ajuda:  
○ Vídeotutorial: https://youtu.be/bHQrb3UUai8  

○ Oficials: http://gmailblog.blogspot.com.es/     http://googleespana.blogspot.com.es/         https:

//googleblog.blogspot.com.es/ 

@capbert

https://mail.google.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm
https://itunes.apple.com/us/app/gmail-email-from-google/id422689480?mt=8
https://youtu.be/bHQrb3UUai8
http://gmailblog.blogspot.com.es/
http://googleespana.blogspot.com.es/
https://googleblog.blogspot.com.es/
https://googleblog.blogspot.com.es/
https://googleblog.blogspot.com.es/


● Idees/hàbits:

○ Tenir els @ontactes ben col·leccionats i agrupats. Permet 
seleccionar més fàcilment els destinataris.  

○ Cc i Cco: ser curosos amb la informació “personal” d’altres usuaris 
que tenim a la nostra llista de contactes.

○ Etiquetar “sempre”. Recuperarem amb facilitat els correus d’un 
mateix assumpte. 

○ Emmagatzemar en carpetes. 

○ Configuració bàsica. Idioma, tipus de lletra, “qui ens pot contactar”, 
“desfés enviament”, imatge i signatura amb informació personal (@).  

○ Configuració safata entrada: principal, social, notificacions, 
promocions, ...
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Drive:

● Servei d’emmagatzematge al núvol de Google. 
● Gratuït. 15 Gb d’emmagatzematge, compartit amb Gmail i Google Fotos. 
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● Aplicació 

○ web:  https://drive.google.com/drive 

○ mòbil: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs 

                                https://itunes.apple.com/us/app/google-drive-free-online-storage/id507874739?mt=8 

● Ajuda:  
○ Vídeotutorial: https://youtu.be/LhOvOLfxZ-A   

○ Oficials: http://googledrive.blogspot.com.es/     http://googleespana.blogspot.com.es/         https:

//googleblog.blogspot.com.es/ 
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● Idees/hàbits:

○ Tenir els @ontactes ben col·leccionats i agrupats. Permet 
seleccionar més fàcilment els destinataris amb qui compartirem 
documents.  

○ “La meva unitat”: on s’emmagatzemen tots els arxius que jo he 
creat. “Compartit amb mi”: on s’emmagatzemen els arxius que algú 
ha compartit amb mi. 

○ Emmagatzemar i col·leccionar en carpetes. Ho trobarem més fàcil. 

○ Sincronitzar amb el nostre ordinador “habitual”. Descarregar l’
aplicació a l’escriptori ens ajuda a gestionar millor el nostre Drive. 

○ Tenir cura a l’hora de compartir un arxiu. Opcions de compartir-
permisos. 
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● És una xarxa social. 

● Aplicació 

○ web: https://twitter.com  

○ mòbil: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android         https://itunes.

apple.com/us/app/twitter/id333903271?mt=8 
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https://twitter.com
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● Servei de microblogging-nanoblogging. 

● Permet publicar piulades de màx. 140 caràcters. 

● S'ha convertit en una xarxa d'informació en temps real. 

● Es necessari estar-hi registrat per a poder escriure (piular, tuitar, tuitejar). 

● No és necessari tenir-hi un compte per a poder llegir les piulades. 
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● Podem crear un compte a twitter : 

○ Públic.  

○ Privat: ens permet mantenir un canal privat de comunicació. Si 
volem seguir o que ens segueixin, ens hauran d'autoritzar o 
autoritzar nosaltres. 
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● Tenir compte a twitter ens permet: 

○ Tenir un timeline. Aquí hi veurem tot allò que piulem i allò que piuli 
la gent que seguim. 

○ Poder seguir a gent; following - seguint. 

○ Que gent et segueixi; followers - seguidors.

"ens escolta qui ens segueix, escoltem només a qui ens interessa (a qui 
volem)"
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● ... ens permet:

○ Editar un perfil: la informació personal o professional que veurà la 
gent que cerca informació a twitter (tinguin compte o no!).

○ Important triar un @nom d'usuari encertat!. 

○ Afegir una foto al perfil què ens identifiqui. 
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● ... ens permet: 

○ Emmagatzemar informació: favorits   . Aquí queden ordenats 
cronològicament tots aquells tuits que ens han semblat 
interessants o amb enllaç interessant (o aquells que semblen 
interessants però no tenim temps de llegir en aquell moment, o....).
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● ... ens permet:

○ Crear llistes: eina molt útil. Permet crear "carpetes" de "tuitaires" per 
a fer-ne un seguiment més acurat.

○ Les llistes ens permetran "llegir" temàticament allò que ens 
interessi. 

○ És impossible llegir tots els tuits què apareixen al nostre timeline 
cada dia. Hem d'aprendre a llegir.
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● ... ens permet:

○ Aquestes llistes són susceptibles d'ésser seguides alhora que 
nosaltres podem seguir llistes creades per altres usuaris de twitter.

○ Amb aquesta possibilitat la quantitat d'informació sobre un tema 
esdevé "infinita".

○ Les llistes poden ser públiques o privades. 
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● ... ens permet: 

○ Crear un #hagstag - una etiqueta dins el nostre tuit.

○ Etiquetar és molt important si estàs "discutint" sobre un tema 
concret (presentació, curs, tema de debat, ...) ja que ens permetrà 
recuperar tots els tuits que s'hagin generat al voltant d'aquell tema. 
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● ... ens permet:

○ Cercar: 

● usuaris/es: @

● hagstags: # 

○ Enviar missages diretces (DM): entre tuitaires que se segueixen 
mútuament. No apareixen al timeline, són privats. 

○ Retuitejar (retwett)   . 
○ Respondre  : a qualsevol tuitaire del timeline.

@capbert



● ... ens permet: 

○ afegir un enllaç o link: qualsevol adreça http:// pot inserir-se al tuit. 
Una foto, un vídeo, un document, ...

○ Hi ha eines específiques per a escurçar l'enllaç i Twitter incorpora la 
seva pròpia eina. 

○ Altres aplicacions què ho fan són: 

● https://bitly.com/ 

● http://ow.ly/url/shorten-url 
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● Diccionari bàsic "twitter": 

○ RT: re-tuit. 

○ RTHX: gràcies per re-tuitejar.  

○ CC: (+ @usuari): indica a aquest usuari que creus interessant que llegeixi el tuit. 

○ DM: missatge directe. (entre dos usuaris què se segueixen). 

○ D: "D usuari", sense @, envia tuit directe a l'usuari. 

○ FF: "follow friday": recomanació per a seguir a algú, què es fa els divendres. 

○ FA: "follow always": seguir sense dubtar-ho!

○ LOL: Laughing Out Loud (rient en veu alta). 

○ LI: linkedin.

○ FB: facebook. Amb #FB, si tens comptes enllaçats, t'ho penja al Facebook. 
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● Incomptables aplicacions per a poder gestionar millor tota la informació a 
Twitter.  (codi obert)

http://wwwhatsnew.com/2011/04/14/135-recursos-para-sacar-el-
mayor-partido-a-twitter/ 

http://bit.ly/icVpVJ 
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● ... algunes eines: 

○ "Visible tweets": 

http://visibletweets.com 

○ "Tweet Doc": 

http://www.tweetdoc.org 

○ "Twitterfeed":

 http://twitterfeed.com 
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● ... algunes eines: 

○ "SocialBro": 

extensió per a Chrome 

○ "HootSuite": 

http://hootsuite.com

○ "Klout":

  http://klout.com/home 
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● Idees:

○ Tuitejar en 100-120 caràcters. Permet afegir comentari i retuitejar 
amb comoditat. "menys és més". 

○ Hashtag: sempre que puguem. A meitat del tuit.

○ Enllaç: valor afegit. 

○ L'enllaç a principi o meitat del tuit. 

○ Conèixer el nostre públic, la nostra "competència", ...

○ Actualitzar-se de manera continuada. 
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● Eina que permet administrar diferents perfils a les xarxes socials.  

● Des d’un sol lloc (tauler) podem controlar i interactuar a les xarxes 
socials en què tenim perfil.

○ Versió bàsica-free : 

■ 3 xarxes socials. 

■ Programació de “missatges”.

■ 2 RSS
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● Aplicació 

○ web: https://hootsuite.com 

○ mòbil: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hootsuite.droid.full 

              https://itunes.apple.com/us/app/hootsuite-para-twitter-instagram/id341249709?l=es&mt=8 

@capbert

https://hootsuite.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hootsuite.droid.full
https://itunes.apple.com/us/app/hootsuite-para-twitter-instagram/id341249709?l=es&mt=8


● Idees:

○ Iniciar sessió amb una de les nostres xarxes socials: G+, Twitter o  
Facebook. 

○ Seleccionar les 3 xarxes socials que ens interessin més.  

○ Aprendre a “programar” els missatges. 

○ Si “confiem” en algun/a hub social, fer-ne RSS. 
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● Eina que permet fer el seguiment d’allò que es publica i ens interessa a la 
xarxa.  

● Des d’un sol lloc (tauler) podem llegir, compartir i emmagatzemar tot allò 
que es publica en els llocs que tenim “sindicats”. 

● No té sentit “visitar” cada dia o periòdicament els nostres llocs d’
informació. És més fàcil que quan hi hagi “novetats” (noves publicacions) 
aquestes siguin recollides per l’aplicació i classificades al nostre gust. 
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● Aplicació 

○ web: https://feedly.com 

○ mòbil: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devhd.feedly 

  https://itunes.apple.com/us/app/feedly-your-work-newsfeed/id396069556?mt=8 
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● Idees:

○ Iniciar sessió amb una de les nostres xarxes socials: G+, Facebook o 
Twitter. 

○ Crear categories per als continguts. Tantes com vulguem. 

○ Etiquetar, classificar, col·leccionar per a poder recuperar.   

○ Desar per a llegir més tard. 
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Iniciat sessió amb el meu compte de Google

Aquí cercarem les URL 
o els RSS

Crearem 
col·leccions

L’afegirem a les nostres 
col·leccions
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Compartirem directament

Emmagatzemar

Etiquetar
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