
FORMACIÓ - TALLER INICIACIÓ ALS
BLOCS

OBJECTIUS

Aprendre a crear el nostre bloc, escriure entrades multiformat, interactuar
amb la resta de participants, integrar-nos a la xarxa de l'Ebresfera a través de
la diversitat d'eines i ginys que s'utilitzen en aquest moment. En acabar el curs,
els participants tindran blocs interconnectats entre ells i amb la resta de
l'Ebresfera.

CONTINGUTS

1.- Crear un bloc i connectar-lo amb el grup
- Obrir un bloc a Blogger o Wordpress
- Configurar totes les opcions del bloc
- Escriure la primera salutació
- Modificar el menú lateral i incloure els enllaços de la resta dels blocs
- Intercanviar comentaris

2.- Principis bàsics per escriure al bloc
- Com incloure hiperenllaços
- Com incloure cites
- Nocions molt bàsiques sobre Llicències Creative Commons

3.- Integració amb l'Ebresfera
- Petició inclusió de la fitxa



- Logo Bloc Ebrenc
- Giny Titulars dels blocs ebrencs

4.- Publicació multiformat
- Obrir un compte a Flickr, enllaçar amb la resta del grup, publicació d'una

imatge o foto
- Obrir un compte a Youtube, subscripció a marfanto i publicació d'un vídeo
- Obrir un compte a Blip, subscripció a algun podcast de l'Ebresfera i

publicació d'un podcast

5.- Integració activa amb altres eines
- Obrir un compte a Twitter, subscripció a Blocaires Ebrencs i incloure un

giny al bloc
- Obrir un compte a Facebook, entrar al grup Ebresfera i incloure un giny al

bloc
- Entrar al propi Google Reader, subscriure's als feeds de l'Ebresfera,

incloure "amics", compartir elements i incloure un giny al bloc
- (Opcional) Obrir un compte a Del.icio.us, crear "network" entre els

participants, compartir recursos i incloure un giny al bloc.

6.- (Opcional) Seguiment intens de blocs
- Crear un compte a Technorati, afegir el nostre bloc, connectar-lo amb els

de la resta de participants
- Introducció als conceptes de pingback i trackback
- Exemple pràctic de funcionament i seguiment d'un meme
- Consulta i seguiment d'etiquetes Technorati, creació i publicació.

TEMPORALITZACIÓ

El temps necessari per la realització de les activitats dependrà en part dels
coneixements previs dels participants i també de la capacitat d'assimilació i
aprenentatge que tinguin. S'han ordenat els continguts des del més bàsic fins al
més avançat, de forma que partint des del principi es pot tallar pel punt que es
vulgui, ja que el primer dia ja es surt amb el bloc a la xarxa. Hem dividit els
continguts en mòduls combinables. En realitat es tracta de dos cursos: el curs
bàsic consta dels mòduls 1, 2 i 3; el curs avançat els mòduls 4, 5 i 6. Proposem
fer primer el curs bàsic i si la gent està interessada donar la possibilitat



d'apuntar-se al segon.

Les sessions es realitzaran en dissabte de 10:00 a 13:00. Us presentem una
possible proposta:

Curs bàsic:
Primer dissabte: mòdul 1
Segon dissabte: mòduls 2 i 3

Curs avançat:
Primer dissabte: mòdul 4
Segon dissabte: mòdul 5
Tercer dissabte: mòdul 6

Proposem adaptar-nos al grup i en funció de la dinàmica que segueixen i el seu
ritme d'aprenentatge, el curs avançat pot arribar fins a mig mòdul 6, el mòdul
sencer o no fer continguts nous i consolidar el que s'ha après en el 4 i 5.

RECURSOS

- Ordinadors amb connexió a Internet per a cada participant en el taller
- Projector amb pantalla connectat a l'ordinador de l'instructor
- Despeses de kilometratge (0.19 €/Km.)
- Despeses de dietes (esmorzar i dinar)
- Col·laboració amb les desepeses de manteniment de la web de l'Ebresfera
(voluntari)
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