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Introducció

Els recursos electrònics que es poden trobar a Internet no han parat de créixer

des de la seva aparició. No obstant, en els darrers anys, gràcies a l'anomenada

web 2.0, l'increment d'aquests recursos ha estat espectacular. Això ha estat

possible per l'aparició de noves eines de publicació de continguts que perme-

ten que els usuaris d'Internet puguin pujar a la Xarxa documents, fotografies,

vídeos, presentacions multimèdia, animacions interactives, etc., amb uns co-

neixement informàtics mínims i d'una manera senzilla, intuïtiva i gratuïta.

Davant d'aquest allau de recursos ha sorgit la necessitat de poder-los ordenar i

classificar, tal com faríem amb els llibres d'una biblioteca, per tal de poder-los

trobar en qualsevol moment que els necessitem.

És en aquest context on un dels fenòmens que més popularitat ha assolit és el

de l'etiquetatge social. Tradicionalment la classificació dels objectes la realit-

zaven professionals especialitzats. Actualment qualsevol usuari d'Internet pot

realitzar la seva pròpia classificació dels recursos presents a la Xarxa mitjançant

l'ús de paraules clau anomenades etiquetes o tags. De fet a Internet proliferen

aplicacions com youtube o flickr que permeten aquestes pràctiques.

Un cas particular de l'etiquetatge socials són els marcadors socials o book-

marking, com ara del.icio.us o Mister Wong, que permeten emmagatzemar i

catalogar les adreces web, tal com faríem amb l'opció Adreces d'interès del nos-

tre navegador. La possibilitat d'emmagatzemar els nostres enllaços preferits

en una aplicació en línia permet tenir-hi accés des de qualsevol ordinador

connectat a la Xarxa. Aquestes aplicacions també permeten tenir accés a les

adreces web o marcadors, en el llenguatge especialitzat, emmagatzemats per

altres usuaris amb interessos similars als nostres i accedir als marcadors iden-

tificats amb un determinada etiqueta, independentment de l'usuari que l'hagi

introduïda.

Per tant els marcadors socials faciliten, d'una banda, emmagatzemar i classifi-

car els nostres marcadors i, de l'altra, cercar nous marcadors afins als nostres

interessos, classificats per d'altres usuaris. Sovint les aplicacions de marcadors

socials van més enllà oferint altres possibilitats com la creació de grups, la sin-

dicació de continguts, etc.
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Objectius

1. Analitzar les estratègies de classificació i organització dels diferents recursos

digitals presents a la Xarxa.

2. Conèixer les possibilitats de magatzematge i classificació de llocs web que

ofereixen diferents aplicacions en línia.

3. Comprendre les possibilitats de cerca dels marcadors emmagatzemats i clas-

sificats per d'altres usuaris.

4. Aprendre la utilitat de la formació de grups d'usuaris amb interessos simi-

lars.

5. Descobrir d'altres possibilitats que ofereixen els marcadors socials com la

sindicació de continguts (RSS), importació de marcadors, cerca de recursos,

etc.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
L'etiquetatge social
Joan Padrós Rodríguez

1. Metadades, indexació social i folcsonomies

2. Estratègies en l'ús de l'etiquetatge

Mòdul didàctic 2
Els marcadors socials
Joan Padrós Rodríguez

1. Diferents aplicacions en línia per a emmagatzemar i classificar marca-

dors: del.icio.us, Mister Wong

2. Elements de la interfície de les principals aplicacions de marcadors soci-

als

3. El perfil d'usuari

Mòdul didàctic 3
Organitzar i classificar els marcadors
Joan Padrós Rodríguez

1. Emmagatzematge i classificació dels marcadors

2. Els botons de les barres d'eines

3. Edició dels marcadors introduïts

4. Gestió dels marcadors

Mòdul didàctic 4
Cerca de marcadors d'altres usuaris
Joan Padrós Rodríguez

1. Cerca de marcadors per etiquetes

2. Accés a marcadors d'altres usuaris

3. Altres possibilitats de cerca de marcadors

Mòdul didàctic 5
Grups d'usuaris
Joan Padrós Rodríguez

1. Creació d'un grup

2. Rols dels membres d'un grup

3. Accés a grups creats per altres usuaris

Mòdul didàctic 6
Altres utilitats dels marcadors socials
Joan Padrós Rodríguez

1. La sindicació de continguts

2. El correu intern

3. Importació de marcadors d'altres aplicacions
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