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Què és un blog?

• Un blog és un lloc on l'autor simplement escriu 
sobre temes que domina o que li apassionen. sobre temes que domina o que li apassionen. 
Quan col·loca els seus missatges o fotos, els 
visitants poden també contribuir amb comentaris.



El Tauler: 

• De caràcter acadèmic. 

• Ha de mostrar informacions rellevants 
que l’estudiant necessita durant la 
seva estada a la UOC. 

El Blog :

• De caràcter i estil lliure

• No hi ha cap editor pel mig. El tutor 
és l’autor. 

• No hi ha límit d'espai o de temps. 

Diferència entre el Tauler i el Blog:

• Ha de ser objectiu. 

• Sotmès a la planificació del calendari 
acadèmic. 

• Ha de respectar els formats d’edició 
establerts.

• Només hi pot escriure el tutor i no 
recull rèpliques directes.

• No hi ha límit d'espai o de temps. 

• El tutor pot posar les seves pròpies 
versions i opinions dels temes. 

• Els estudiants poden respondre, 
opinant de la mateixa manera, creant 
comunitat. 

• Aporta a la tutoria un important 
aspecte social ja que permet crear 
grups d’interés. 



A qui li pot interessar llegir el blog del tutor?

• A tots aquells estudiants de la vostra tutoria que vulguin conèixer la 
vostra opinió sobre les coses.  

• A tots aquells estudiants que vulguin saber què us interessa o què 
us ha passat durant la vostra trajectòria professional. us ha passat durant la vostra trajectòria professional. 

• A aquells estudiants que vulguin aportar les seves opinions i crear 
comunitat 

• A tots aquells estudiant que us vulguin “seguir”. 



Què es pot publicar al blog?

• Informació sobre conferències, activitats, taules rodones on 
participa la UOC.

• Articles que us semblin interessants.
• Experiències professionals. 
• Opinions sobre temes d’actualitat.• Opinions sobre temes d’actualitat.
• Recomanacions de llibres, programes de tv, publicacions.
• Altres blogs de persones referents.
• Missatges d’ànims.
• Etc....



Com podeu administrar el vostre blog?

• L’administració del blog de la tutoria de la UOC és molt senzilla i no 
requereix coneixements tècnics previs. 

• Per publicar una informació al blog només calen tres passos:

1) Entrar a l’administrador del tauler
2) Omplir els camps que indica l’editor ràpid
3) Publicar



1. Entrar a l’administrador:



2. Omplir els camps que indica l’editor ràpid:



3. Publicar:



Com aplicar format a les entrades?

• Si voleu personalitzar els vostres missatges i proporcionar-los un 
estil més propi, ho podreu fer des de l’opció Entrades . 

• Des d’aquí podreu posar negretes, canviar la font, posar html’s, 
fotos, arxius media, enllaços a urls, etc. 

• El format del  missatge que publiqueu al vostre blog, dependrà del 
temps que hi vulgueu dedicar i de la vostra creativitat. 



Opció entrades:



• Des d’Entrades, clicarem l’opció “Afegir un media”.

Com adjuntar un arxiu?

• A la següent pantalla, seleccionarem el fitxer des del nostre 
ordinador, i l’inserirem a l’entrada que estiguem editant. 



Com adjuntar un arxiu?



Com adjuntar un arxiu?



• Des d’Entrades, clicarem l’opció “Afegir un media”.

Com inserir un enllaç?

• A la següent pantalla, afegirem l’enllaç que ens interessi, a la 
pestanya “des d’una URL”



Com inserir un enllaç?



Com inserir un enllaç?



Com inserir una imatge?

• Des d’Entrades, clicarem l’opció “Afegir un media”.

• A la següent pantalla, seleccionarem el fitxer d’imatge des del 

nostre ordinador, i l’inserirem a l’entrada abans de salvar els canvis.



Com inserir una 
imatge?



Com inserir una imatge?



Com inserir un vídeo?

• Des de Youtube, Vimeo... busquem el vídeo.
• Cliquem l’opció Compartir o <embed> 
• Seleccionem i copiem el codi del vídeo• Seleccionem i copiem el codi del vídeo
• Enganxem a l’entrada des de html
• Publiquem 



Com inserir un vídeo?



Com inserir un vídeo?



Com inserir un vídeo?



Com inserir un vídeo?



Com etiquetar les entrades?

• Podeu assignar una categoria i una etiqueta a cada missatge que 
publiqueu al blog. Aquests elements permetran ordenar la publiqueu al blog. Aquests elements permetran ordenar la 
informació que mostreu i la navegació del vostre blog.



Com etiquetar les entrades?



Sobre Wordpress:

• L’eina de manteniment dels blocs de les tutories de la UOC és 
Wordpress. Si voleu ampliar coneixements sobre aquesta eina Wordpress. Si voleu ampliar coneixements sobre aquesta eina 
podeu consultar el següent enllaç http://ca.wordpress.org/.



• Començar el blog fent entrades breus (200 o 500 paraules) a mode 
de notes per captar l’atenció 

• Fer servir formules senzilles. Titulars curts i clars. 

Tot i que l’edició dels blogs és lliure, els bloggers experts 
recomanen el següent:  

• Fer servir formules senzilles. Titulars curts i clars. 

• Inserir fotos i enllaços a documents i webs d’interès 

• Cuidar la proximitat. Respondre els comentaris. 

• Tenir en compte que el públic que segueix el blog pot ser petit però 
significatiu



Els estudiants poden seguir el blog des de fora de la 

tutoria?

• De moment no. Els estudiants us hauran de seguir des de la tutoria. 

• Estem treballant per a poder instal·lar l’agregador de l’estàndard 
RSS 



Alguns blogs d’exemple:



Alguns blogs d’exemple:



Alguns blogs d’exemple:

Activeu l'enllaç des d'aquí 



Moltes gràcies!!!Moltes gràcies!!!


