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Aquest vídeo és molt il·lustratiu. Mostra com ha canviat la tecnologia des del paper i 
llapis fins a la web 2.0, i com aquesta ho està modificant tot. Dura poc.llapis fins a la web 2.0, i com aquesta ho està modificant tot. Dura poc.
És també introducció a les tecnologies web 2.0 que s'expliquen després.
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L'ús de la web 2.0 se centra en dues idees:
1. tenir una bona xarxa de contactes1. tenir una bona xarxa de contactes
2. crear i compartir continguts de qualitat

Si la xarxa són els teus amics, t'assabentaràs de la festa del dissabte, però si són
companys de professió, t'arribarà informació rellevant sobre el teu camp professional. 
Aquesta és la idea.

Sobre la creació de continguts, la web 2.0 és útil en la mesura que un es moga de 
manera correcta. La idea és compartir els teus coneixements (usuari proactiu). Açò farà
que t'arribe informació d'uns altres i augmentarà la reputació digital.
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http://www.reputaciononline.net/

http://www.eleconomista.es/telecomunicaciones-
tecnologia/noticias/1965148/03/10/Mas-vale-prevenir-que-limpiar-la-imagen-de-su-
empresa-en-Internet-.html
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Debat: és la informació de Wikipedia fiable?
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Sobre la wikipedia se sol plantejar el debat de si és fiable o no. En principi no perquè
qualsevol pot modificar-la, però pel mateix motiu sí perquè si s'introdueix un error qualsevol pot modificar-la, però pel mateix motiu sí perquè si s'introdueix un error 
(vandalisme), la pròpia comunitat ho detecta i corregeix.
Al final en la wikipedia queda el que la comunitat considera que és correcte o veraç (i 
aquesta és, precisament, la definició científica de “la veritat”: el que tots considerem
veritat).
Pàgines com la d'Hitler o Franco a voltes estan bloquejades pels problemes que 
suposen. És un bon exemple del límit de la Wikipedia.
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En les xarxes socials es molt important la imatge que es dóna.
Aquesta imatge ve donada de manera explícita en el perfil. Han de ser conscients de Aquesta imatge ve donada de manera explícita en el perfil. Han de ser conscients de 
l'important que açò para la seua imatge pública i la seua reputació digital.

Des de la foto del perfil fins a la llista de gustos musicals, tot dóna una imatge de l'usuari
que queda en la xarxa. Han de pensar en quina imatge volen donar per al seu futur
professional.

Una bona imatge és el primer pas per a *encotrar bons contactes. I bo contactes suposa
bona informació.

La imatge també ve donada, de manera implícita, pels moviments que fan en la xarxa: 
fotos que pengen, comentaris en murs, pàgines que “m'agraden”, grups, etc.
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Pel que sembla, les xarxes socials de temes específics són les xarxes de moda. Fa ja uns
anys que es van comptabilitzar més usuaris de xarxes socials específiques que de xarxesanys que es van comptabilitzar més usuaris de xarxes socials específiques que de xarxes
socials genèriques.
L'avantatge és evident: t'ajuntes amb gent amb el mateix interès que tu.
He inclòs una sobre arquitectura. Sembla bona, però realment no he entrat. Se'ls pot
plantejar com a exercici que cerquen xarxes socials sobre temes del seu interès.
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