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Has dit o has sentit mai la frase “Els amics dels teus amics, són amics meus”? O bé 

has trobat mai una cosa que buscaves (feina, pis, cotxe nou, etc.) a través d’un amic 

d’un amic? 

Doncs amb les xarxes socials pot arribar a passar alguna cosa semblant.  

 

o QUÈ SÓN LES XARXES SOCIALS? 

Una xarxa social és una estructura formada per 

persones que estan relacionades entre sí per 

diferents motius: amistat, feina, família, 

hobbies, etc. Aquesta relació es manté a través 

d’un intercanvi d’informació, diners, emocions i moltes coses més! De manera que 

tens una relació tan amb les persones que coneixes directament com indirectament. 

Alguns exemples de xarxes socials poden ser: una colla Castellera, uns seguidors 

d’un equip de futbol, una classe d’informàtica, una comunitat de veïns, etc. 

 

o XARXES SOCIALS A INTERNET: FACEBOOK 

Internet ha permès que les xarxes socials creixessin exponencialment, perquè 

facilita l’intercanvi i la comunicació entre les persones. Hi ha tipus de webs com els 

Fòrums o els Blogs que ho fan indirectament, i d’altres especialitzades en fer xarxes 

socials de diferents temes: amistats, professionals, aficions, etc. 

Facebook és una pàgina web de xarxes socials, basada en l’intercanvi d’informació, 

de fotografies, de vídeos, per fer públics esdeveniments, i un llarg etcètera, entre 

persones conegudes o els nostres anomenats “amics”. 

Actualment està obert a qualsevol persona que disposi d’una adreça de 

correu electrònic. Els usuaris es poden organitzar per grups i unir-se a 

xarxes concretes en relació a la seva situació acadèmica, zona geogràfica, 

tendència política, aficions, etc. 
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o AVANTATGES I INCONVENIENTS DE FACEBOOK  

Facebook, com tot, té els seus avantatges i els seus inconvenients: 

AVANTATGES  DESAVANTATGES 
• Et permet trobar amics i amigues que 
fa temps que no veus buscant-los pel seu 
nom. 
• Pots conèixer persones noves, a partir 
de les teves amistats. 
• És una forma molt pràctica de mantenir 
el contacte amb les amistats i informar-
los i estar informats de les novetats. 
• Pots compartir fotos i vídeos personals, 
així com escrits, links interessants, etc. 
• És una forma molt àgil de gestionar 
esdeveniments com festes, excursions, 
etc.: pots convidar a tothom, la gent 
s’apunta o no i tothom està informat en 
tot moment de com va el tema. 
• Té molts serveis com: xat, mail, jocs, 
etc. 

 • És un espai virtual on comparteixes i 
publiques part de la teva vida privada, ja 
que mostres el teu nom real. 
• Pots fer-te “amic” de persones no 
recomanables. 
• A vegades, hi ha informació que pot 
arribar a algú que tu no desitges. 
• Pots passar-t’hi molta estona i perdre 
la noció del temps. 

 

o CONSELLS PER FER SERVIR FACEBOOK 

És evident, que el Facebook té més punts positius que negatius, però és important 

conèixer els desavantatges o perills per fer-ne un ús responsable. 

Alguns consells... 

 Mai comparteixis la teva contrasenya amb ningú. 

 Ajusta la teva configuració de privadesa i revisa-la de tant en tant. 

 Tingues cura quan publiquis i comparteixis informació personal, especialment 

informació que pugui fer-se servir per identificar-te o localitzar-te a la vida real, com 

la teva adreça o el teu número de telèfon. 

 Bloca a algú que t'envia quelcom impropi o no desitjat, i informa als gestors de la 

pàgina. 
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o COM ÉS FACEBOOK? 

Facebook té diversos apartats diferents: 

 Inici:aquest apartat serà el primer que visualitzarem cada cop que obrim la 

nostra pàgina de Facebook. 

Historia: Permet publicar 
un vídeo o fotografia que 
desapareixerà 
automàticament 
passades 24 hores. 

Estat: Serveix explicar alguna 
novetat o informació sobre 
tu. Tots els teus contactes 
rebran “notícia” del que 
escriguis. 

Vídeo en directe: permet 
començar a fer un vídeo en 
directe perquè tothom el 
pugui seguir. 
Foto/vídeo: des d’aquí 
podem penjar una fotografia 
o vídeo. 

 

Sol·licituds: és on 

rebràs sol·licituds 

per formar part de 

grups o xarxes, per 

jugar a jocs, per 

anar a algun 

esdeveniment, si 

algú vol ser amic 

teu, etc. I on 

veuràs els grups 

als quals pertanys. 

 

Canal notícies: És per on rebràs informació de les novetats 
dels teus contactes, la informació és d’allò més diversa: si 
publiquen alguna foto, canvien de perfil o estat, si assistiran 
a algun esdeveniment, si escriuen al mur d’algú, etc. Si 
cliques sobre el nom del contacte, aniràs al seu perfil. 
 

Nova publicació: ens 
permet publicar un nou 
estat. 
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 Cercador: serveix per cercar amics/amigues, grups, pàgines de facebook, etc. 

 Amics: en aquest apartat podem veure el nostre llistat d’amics, les noves 

sol·licituds d’amistat que tenim i les suggeriments d’amistat que ens fa 

facebook. 

 Grups: aquí podem veure les publicacions de tots els grups de facebook als 

qual pertanyem.  

 Messenger: és un sistema de missatgeria de facebook que ens permet poder 

parlar amb els nostres contactes. 

 Notificacions: aquí podrem trobar tots els canvis relatius als nostres 

amics/amigues o a les nostres publicacions. 

 Perfil: és l’apartat personal, que pots editar i personalitzar tan com vulguis. És 

on pots exposar informació i novetats sobre tu de tota mena. És l’apartat que 

comparteixes amb els teus amics i amigues. 

Només obrir-lo veuràs l’anomenat “mur” o publicacions, és on les teves 

amistats et poden deixar missatges que tothom podrà veure i on tu podràs 

veure les teves publicacions. A informació trobarem tota la informació 

relativa a nosaltres i a amics podrem veure el llistat d’amics i amigues que 

tenim. Finalment, a fotos trobarem totes les fotografies i vídeos que em 

penjat. 

Des d’aquí també 

podem afegir 

històries i un 

estat al nostre 

mur. A més, 

també podem 

emetre en 

directe o pujar 

fotos i vídeos. 
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o ARA ET TOCA A TU! 

Fa temps que has sentit parlar del Facebook, tothom diu que li ha servit fer trobar 

amics i amigues de l’escola, tenir notícies fresques de tothom, etc. Avui és un bon 

dia per provar-ho! 

1. Inscriu-te a la web de Facebook a través de la seva 

pàgina web: www.facebook.com  

1r. Escriu les teves dades reals al formulari d’inscripció i 

quan ho tinguis fes clic en Registra’t. 

2n. Ja estàs inscrit! Ara rebràs un mail de confirmació. 

Ves al teu compte de correu electrònic i obre el mail 

que has rebut de Facebook per fer clic a l’enllaç, 

d’aquesta manera, validaràs el teu compte. 

3r. Introdueix el codi que t’han enviat al correu. 

4t. Ja estàs donat/donada d’alta a 

Facebook! Benvingut/benvinguda! 

 

 

 

2. Busca les teves amistats a Facebook. 

1r. Per fer-ho, adreça’t a la part superior esquerra i fes clic a la lupa que hi ha al 

costat del logo de Facebook. 

2n. Un cop aquí, escriu el nom de la teva amistat i fes clic a l’enter. Si coneixes els 

cognoms és millor que els posis, ja que així és més probable que t’aparegui.  

3r. Quan trobis a la persona que busques, fes clic en afegir amistat. D’aquesta 

manera li arribarà una sol·licitud d’amistat teva a aquella persona i només hauràs 

d’esperar que t’accepti!  

http://www.facebook.com/
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3. Accepta les sol·licituds d’amistat que tens pendents! 

1r. Ves a la notificació que t’apareix en amics. 

2n. A la part esquerra, et sortiran totes les sol·licituds que 

tens pendents. Si vols afegir a aquella persona com a 

amistat teva has de fer clic a Confirmar, per contra, si no 

coneixes a aquella persona o no la vols acceptar com a 

amistat, has de fer clic en Eliminar. 

4. Parla amb la teva nova amistat. 

1r. Ves al seu perfil i fes clic en Enviar 

mensaje. 

2n. Saluda al teu nou contacte! I no només això, sinó que també 

pots: 

- Fer una videotrucada. 

- Fer una trucada. 

- Afegir arxius. 

- Afegir emoticones. 

- I, finalment, enviar el missatge! 

5. Afegeix fotografies perquè el teu nou contacte sàpiga qui ets! 

1r. Afegeix una foto de perfil (pot ser una imatge teva, de la teva família, dels teus 

animals, d’unes flors... els que vulguis!). 

2n. Fes clic en la icona de la càmera. 

3r. Fes clic a + Subir foto per pujar una foto 

que tinguis guardada al teu ordinador. Quan 

la trobis i la seleccionis, fes clic a acceptar. 

4t. Ja ho tens! Ara anem a pujar una fotografia de capçalera. 

5è. Fes clic a Añadir foto de portada. 



 

 

8 

6è. El mateix procediment que amb la foto de perfil; fes clic en + Subir foto i 

seleccionar una fotografia del teu ordinador, quan la tinguis dóna-li a acceptar i ja la 

tindràs! 

7e. Afegeix fotografies a un àlbum. 

8è. Fes clic en l’apartat de fotos. 

9è. Fes clic en Crear álbum. 

10è. Posa un nom a l’àlbum i penja les 

fotografies que vulguis que apareguin en aquest 

(ho pots fer o bé arrossegant les imatges en 

l’àrea que indica o bé donant a Subir fotos o vídeos). Determina també qui pot veure 

l’àlbum fent clic en l’apartat Amigos. 

Quan ho tinguis tot llest fes clic en Publicar, i ja ho tindràs! 
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o PER PRACTICAR MÉS 

Fins ara has vist una petita part del què pot oferir el Facebook! És tot un món... Però 

que s’hi ha d’anar entrant de mica en mica, segurament el primer dia no hi ha gaire 

moviment, però a la que tinguis uns quants amics i amigues la cosa canvia! 

1. Amplia del teu Facebook! Entretén-te una estona investigant bé els apartats que 

has vist fins ara: 

1r. Amplia la teva llista d’amistats: fes una cerca amb els noms de gent que 

coneixes. 

2n. Mira els perfils dels amics i amigues que ja tens. Estigues una estoneta 

remenant les pàgines de les teves amistats, pots mirar fotos o vídeos que 

tinguin penjats, llegir els missatges que tenen al mur... També pots escriure tu 

alguna cosa! 

3r. Prova com funciona el xat. Mira si hi ha algú connectat i parla amb ell/ella. 

2. Fes que el teu Facebook sigui més segur i privat, 

limitant l’accés que hi ha a informació personal teva. 

Configura la privadesa de la teva pàgina, mirant bé 

totes les opcions i gestiona el què creguis convenient. 

Per veure-les fes clic al teu perfil i després fes clic en 

Configuración y privacidad. 

3. Un familiar et demana que li expliquis què és el 

Facebook, què li diràs? Dóna-li alguns consells perquè 

es faci un compte de Facebook segur. 

El Facebook és.... 

Els aspectes positius del Facebook són... 

Els perills o inconvenients del Facebook són... 

Si et fas del Facebook és important que tinguis en compte amb... 


