Facebook... Introdueix-te a les xarxes socials a Internet!
SABIES
QUÈ...?

?

Has dit o has sentit mai la frase “Els amics dels teus amics,
són amics meus”?
O t’ha passat mai que anant de viatge o a una altra ciutat
coneixes algú que coneix una amiga o parenta teva?
O bé has trobat mai una cosa que buscaves (feina, pis, cotxe
nou, etc.) a través d’un amic d’un amic?

1. T’ha passat mai res semblant? Explica, breument, alguna experiència o anècdota en
que hi intervinguin “coneguts de coneguts” o que hagis acabat exclamant: què petit és el
món!.

QUÈ ÉS UNA XARXA SOCIAL?
Aquestes anècdotes són fruit del fet que tothom pertany a diferents 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.
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 i
de vídeos, per fer públics esdeveniments, i un llarg
etcètera entre persones conegudes.
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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Inconvenients del Facebook

Avantatges del Facebook
• Et permet trobar amics i amigues que fa
temps que no veus, buscant-los pel seu
nom.

• És un espai virtual on comparteixes i
publiques part de la teva vida privada, ja
que mostres el teu nom real.

• Pots conèixer persones noves, a partir de
les teves amistats.

• Pots fer-te “amic” de persones no
recomanables.

• És una forma molt pràctica de mantenir el
contacte amb les amistats i informar-los i
estar informats de les novetats.

• A vegades, hi ha informació que pot
arribar a algú que tu no desitges.

• Pots compartir fotos i vídeos personals,
així com escrits, links interessants, etc.

• Pots passar-t’hi molta estona i perdre la
noció del temps.

• 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.

Consells per fer servir el 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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COM ÉS EL FACEBOOK?
Apartat d’inici...
Estat: Serveix explicar alguna novetat o informació sobre tu. Tots els teus contactes
rebran “notícia” del que escriguis.

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.

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.

Apartat de Perfil...
El 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.
Mur: és un dels mitjans públics de comunicació,
és on les teves amistats et poden deixar missatges
que tothom podrà veure. Tu pots contestar al seu
mur.

Informació: és on hi ha les teves
dades personals.
Fotos: és l’espai on
comparteixes les
fotos. N’hi ha de tres
tipus:
-Els teus àlbums.
-Les fotos del perfil.
-Les fotos on surts,
encara que l’àlbum
no sigui teu.

Comparteix... I Afegeix... Són apartats que serveixen per compartir webs o
vídeos que consideris interessants, divertits, estranys, etc.
Apartats d’Amics i Safata d’entrada.

Amics: trobaràs el llistat de
totes les teves amistats, i és
per on en pots afegir de noves.

Safata d’entrada: és per on podràs
rebre missatges privats, només hi tens
accés tu.
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T’ATREVEIXES
A FER-HO?

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.
Adreça: www.facebook.com
1r. Escriu les teves dades reals al formulari d’inscripció.
1r

Clicant aquí,
pots escollir
la llengua de
la pàgina.

2n
2n. Clica Inscriu-te

3r
3r. Escriu les lletres de la imatge.

4t
4t. 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.
5è
5è. Clica l’enllaç
del mail.
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2. Ara activa el teu perfil a Facebook. Per fer-ho, et sortiran un seguit de finestres amb
uns passos que pots seguir o bé saltar-te’ls, no són imprescindibles!
1r
1r. Si vols buscar els teus amics i
amigues de forma automàtica a través
dels teus contactes de correu
electrònic, omple les dades. I clica
Cerca amics.
No és recomanable fer-ho, quan l’ús
que fas del correu electrònic no és
només personal, sinó professional o per
alguna entitat, i tens contactes que no
són amistats. En aquest cas, passa al
pas següent.
2n
2n. Si vols buscar amics i amigues a
partir de les dades professionals o
acadèmiques, omple la fitxa. Després
clica Desa-ho.
Si prefereixes fer-ho manualment, salta
al pas següent.
3r
3r. Si vols afegir-te a una xarxa del teu
poble, i que tothom que hi sigui pugui
consultar el teu Facebook, omple la
fitxa, i clica: Afegeix-te.
Si prefereixes esperar-te a afegir-te a
xarxes i grups, salta’t aquest pas.
4t
4t. Ja has acabat els passos previs, personalitza el teu perfil. Clica: Mostra i edita el teu
perfil.

Facebook :: pàg. 5

5è
5è. Mira bé tota la informació que pots posar sobre tu en els diferents apartats.
Pensa que són dades que tots els teus amics i amigues podran veure.
Recorda: després d’omplir el
formulari de cada apartat,
clica: Desa els canvis.
6è
6è. Insereix una foto teva per tal
que les teves amistats et
reconeguin. Clica: Puja una...

7è
7è. Clica Navega, i segueix la
ruta fins arribar a la teva
carpeta (El meu ordinador >
Servidor dBdos > etc.) i escull la
foto que tinguis.
8è
8è. Escriu alguna cosa sobre tu. Una o dues línies que descriguin la teva personalitat,
gustos o aficions.
9è
9è. Per acabar i que tot el què has escrit es quedi guardat, clica: Edició completada.
Veuràs com ha quedat el
teu perfil editat i el què
podràn consultar les teves
amistats de tu.
• Clicant Perfil i anant a
l’apartat Info, ho podràs
consultar sempre que
vulguis.
• Clicant Edita informació
podràs canviar el què
vulguis.

10è Per tornar, clica: el logo de Facebook o a Inici.
10è.
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3. El Facebook sense amics o amigues no té sentit. Ara Busca les teves amistats.
1r
1r. Clica troba gent que coneixes .

2n
2n. Escriu el nom
de la persona a qui
busques.
Pot ser algú que ja
sàpigues que està
al Facebook, o bé
un company o
companya de
classe.

3r
3r. Clica: Cerca.

4t
4t. Apareix una finestra amb un llistat
de persones amb el nom que has
buscat. Clica afegeix com amistat.

Si vols que rebi un missatge
personal, en rebre la invitació
d’amistat, clica Afegeix... i escriu
el què vulguis.
5è
5è. Clica Afegir un amic.
6è
6è. Escriu les lletres de la imatge,
per verificar que no ets una
màquina i clica: Afegir un amic.
Ara només falta que el teu
amic o amiga verifiqui la teva
amistat!
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4. Pot ser que algú vulgui ser amic o amiga teva, per acceptar la seva amistat, has de fer
el següent:
1r
1r. Clica sobre 1 petició d’amistat.

2n
2n. Clica Confirma, si vols que sigui amic teu.

5. Ara escriu alguna cosa al mur del teu amic o amiga, i aprofitant que visites el seu
perfil: mira les seves fotos.
1r
1r. Ves a l’apartat d’amics i clica sobre a qui li vols escriure al mur.
Així entres al
perfil de la
teva amistat. I
pots mirar les
seves fotos o
escriure al seu
mur.
2n
2n. A l’apartat de Mur, escriu el què li
vulguis dir...
3r
3r. Clica Publica’l.

4t
4t. Clica Fotos.
Clicant sobre la imatge pots veure els seus
àlbums i les imatges del perfil.
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6. Per acabar de descobrir el Facebook, edita un àlbum de fotos teves.

1r
1r. Clica Fotos.

2n
2n. Clica Crea un
àlbum de fotos.

3r Omple les dades
3r.
de l’àlbum: nom,
lloc, descripció,
etc.
4t Edita la privadesa
4t.
de les fotos, dient qui
les pot veure.
Aquest apartat
és molt
important per
protegir la
confidencialitat
de les teves
imatges i de la
gent que hi surt.
5è Clica Crea un àlbum.
5è.
6è.
6è Clica Afegir fotos.
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7è Navega fins la
7è.
carpeta on tens les
fotos, i selecciona la
que vols penjar.
8è Clica que tens
8è.
dret a distribuir les
fotos.
9è Clica Puja fotos.
9è.
Pots anar pujant les
fotos de cinc en
cinc.

També pots etiquetar les persones que
hi surten, així els teus contactes ho
sabran i les compartiràs amb ells (la
foto concreta, sortirà al seu apartat de
fotos).

Si vols, pots explicar la
imatge, escrivint al peu.

10è.
10è En acabar, clica Desa els canvis.
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PRACTIQUES
UNA MICA
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 correu electrònic i escriu un missatge personal a algú
(recorda que està a l’apartat de Safata d’entrada).
4t. Prova com funciona el xat. Mira si hi ha algú connectat i comenta-li alguna
cosa.
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.

3. Un familiar (fill, neboda, germà, cosina, nét, etc.) et demana que li expliquis què és
el Facebook, què li diràs? Quins aspectes positius té i quins perills? 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...
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