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El pas aEl pas a
l'activitatl'activitat

digital digital 
professionalprofessional

Vull que el meu esforç per viure la Xarxa provoqui efectes, Vull que el meu esforç per viure la Xarxa provoqui efectes, 
canvis, accions, millores...canvis, accions, millores...



  

Necessitem ordre per poder enfocar les energies en Necessitem ordre per poder enfocar les energies en 
connectar, aprendre, explicar, participar, crear...connectar, aprendre, explicar, participar, crear...

Desenredant Desenredant 
els filsels fils



  

Desenredant Desenredant 
els filsels fils



  

Desenredant Desenredant 
els filsels fils



  

DescobrintDescobrint
el mediel medi

A la Xarxa, la gestió és possible.A la Xarxa, la gestió és possible.

El control no.El control no.



  

T'anirà bé:T'anirà bé:
● Un document marc que expliqui l'enfocament bàsic de la teva Un document marc que expliqui l'enfocament bàsic de la teva 

participació digital.participació digital.
● Una tria d'entorns digital i recursos tecnològics. Una tria d'entorns digital i recursos tecnològics. 
● Un mapa de temàtiques i d'interessos.Un mapa de temàtiques i d'interessos.
● Un pla d'actuació: objectius, indicadors, temporalització, Un pla d'actuació: objectius, indicadors, temporalització, 

distribució de tasques.distribució de tasques.

Triem Triem 
enfocament i enfocament i 
una parcel·la una parcel·la 

d'atenciód'atenció



  

Connectem món físic i món digital.Connectem món físic i món digital.

Busquem un lloc en un entorn on hi ha unes normes.Busquem un lloc en un entorn on hi ha unes normes.

Trobem equilibri entre els objectius, l'esforç, l'espera, els Trobem equilibri entre els objectius, l'esforç, l'espera, els 
recursos i els resultats. recursos i els resultats. 

Descobrint els Descobrint els 
autèntics autèntics 

límitslímits



  

Fem conviure la creativitat i la subjectivitat de la Fem conviure la creativitat i la subjectivitat de la 
comunicació amb una anàlisi ordenada i sistemàtica que comunicació amb una anàlisi ordenada i sistemàtica que 
ens ajuda a seguir el camí que hem marcat.ens ajuda a seguir el camí que hem marcat.

Pensem en Pensem en 
resultatsresultats



  

Vivim sempre Vivim sempre 
en movimenten moviment

La participació en els entorns digitals ens fa evolucionar. La participació en els entorns digitals ens fa evolucionar. 
Anem revisant el pla de treball, incorporant noves fites i Anem revisant el pla de treball, incorporant noves fites i 
aplicant tot allò que anem aprenent.aplicant tot allò que anem aprenent.



  

Les il·lustracions d'aquesta presentació s'han 
extret del compte de Flickr de

El Bibliomata
Biblioteca de la Facultad de Derecho y 
Ciencias del Trabajo Universidad de Sevilla

http://www.flickr.com/people/fdctsevilla/

Gràcies, per la teva atenció.

Ens agradarà trobar-te a la Xarxa
i aprendre de tu i amb tu.

Bernadette Farriol

@bfarriol

Aquesta obra està subjecta a una 
llicència de Reconeixement - 
NoComercial 3.0 de Creative 
Commons
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