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Després de completar aquesta activitat has de ser capaç de:

 Conèixer les bases d’una bona comunicació en línia. 

OBJECTIUS

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/


AMB AQUEST TUTORIAL CONEIXERÀS ELS PUNTS CLAU A TENIR EN COMPTE 
A L’HORA DE COMUNICAR-TE EN LÍNIA

A la UVic-UCC la realització de moltes tasques implica que treballis en grup, que participis en 
fòrums, que interactuïs amb els companys i professors en línia, utilitzant diferents eines de 
participació. 

L’objectiu d’aquest tutorial és remarcar la importància de tenir en compte diferents factors a l’hora 
de comunicar-te en línia.



EL CORREU ELECTRÒNIC, LA PLATAFORMA MOODLE, ELS LLOCS DE XARXES 
SOCIALS...

Et permeten interactuar socialment
i utilitzar les teves habilitats
comunicatives.

Treballar col·laborativament i 
aprendre d’altres.

Imatge: Altmann, G. Pixabay. CC0 Public Domain

https://pixabay.com/en/hand-keep-puzzle-finger-fit-523231/


QUAN ENS COMUNIQUEM EN LÍNIA, CONTRIBUÏM A CREAR LA NOSTRA 
EMPREMTA DIGITAL

L’empremta o 
petjada digital és
el rastre de 
l'activitat d'una
persona en l'ús
d'Internet. 

Imatge: Altmann, G. Pixabay. CC0 Public Domain

POT
TRACTAR-SE 

D’ INFORMACIÓ
PERSONAL, HÀBITS,  

IMATGES, 
COMENTARIS …

https://pixabay.com/en/social-media-board-structure-1148035/


LA TEVA EMPREMTA DIGITAL POT TENIR AVANTATGES

Pots participar a llocs de caràcter professional, com ara LinkedIn, per 
crear una xarxa de contactes.

Pots crear un blog o pàgina personal per mostrar allò que vols que els
altres coneguin sobre tu, mostrar les teves habilitats o la teva
experiència.

Els comentaris pertinents en blogs, fòrums o llocs de xarxes socials
poden ajudar-te a mostrar les teves habilitats comunicatives.

Exemples d’alguna creació pròpia, imatge, vídeo, videocurrículum… 
t’ajudaran a mostrar la teva creativitat.

https://es.linkedin.com/


CONSELLS BÀSICS PER A COMUNICAR-TE EN LÍNIA

 Tria el fòrum o fil de discussió adequat per escriure el teu missatge, 
no t’equivoquis.

 Crea i envia continguts que aportin un valor afegit a la discussió.

 Pensa abans d’escriure el teu comentari i llegeix-lo dos cops abans
d’enviar.

 A Internet les possibilitats de ser descobert semblen remotes. 
Sigues clar i transparent respecte qui ets.

 Cuida l’ortografia i evita escriure en majúscules, denota 
agressivitat. TAmPOc éS còModE lLeGir miSSatGeS d’aQuEsT
tIPus.

A LA XARXA SEGUEIX
ELS MATEIXOS

ESTÀNDARDS DE 
COMPORTAMENT QUE 

UTILITZES PER 
COMUNICAR-TE EN 

PERSONA.



 No esperis respostes immediates a totes les teves
preguntes, i no suposis que tots els lectors estaran
d'acord amb tu.

 No ignoris els drets d’autor.

 No oblidis la teva vida professional. 
PUBLICAR EN 

HORES DE FEINA, 
COMENTARIS OFENSIUS, 
COMPARTIR INFORMACIÓ
CONFIDENCIAL, ETC. ET 
PODEN FER PERDRE EL 

LLOC DE TREBALL. 

CONSELLS BÀSICS PER A COMUNICAR-TE EN LÍNIA
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