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TALLERS DE FORMACIÓ EN WEB 2.0  
 
 
Les dones continuen sent menys visibles a la xarxa i també en els espais en els quals la 
ciutadania és la protagonista com són la bloguesfera, les xarxes socials o xarxes 
professionals. Aquests tallers pretenen promoure la participació i visibilització de les 
dones a Internet i un millor aprofitament de les TICs i de les eines de la web 2.0  

 
1. Introducció 
 
L'objectiu bàsic dels diferents tallers proposats és dotar a les dones participants de 
diferents eines per fomentar l'ús d'Internet com un mitjà de comunicació i de 
visibilització dels continguts creats per dones. Depenent del nivell previ de les dones 
participants, se'ls mostrarà i/o introduirà en les tècniques per participar 
estratègicament a Internet. 
 

2. Proposta de Tallers 
 
Cada taller s’adequa al nivell d’experiència de les participants i són d’ una duració de 3 
hores. 
 
EL BLOC . Què és, quins tipus de plataformes hi ha per crear-los, com s’han de 
mantenir en funció dels diferents  perfils i objectius. Estudiarem la idoneïtat de tenir 
un bloc i com aquest ens pot ajudar a generar continguts propis i relacionar-nos fent 
comunitat. 
 
FACEBOOK és la major xarxa social existent, el màxim exponent de la web 2.0 per a 
moltes persones, i actualment és el 7è lloc més visitat del planeta, disponible per a 
totes aquelles persones que tinguin un compte de correu electrònic. Les persones 
usuàries poden participar en una o més xarxes socials, en relació amb la seva situació 
acadèmica, els seus interessos, el seu lloc de treball o regió geogràfica.  
 
TWITTER + GESTOR DE XARXES SOCIALS (HOOTSUITE) 
 
Twitter és una xarxa social pensada per a diverses comunicacions multidireccionals, 
ràpides i creuades, i impactes breus, que tenen permanència en el temps i actuen en 
diverses direccions, configurant xarxes creuades de persones amb determinats 
interessos comuns. 
 
Hootsuite és una aplicació web i mòbil que ens farà estalviar temps i que ofereix 
moltes prestacions per gestionar més eficientment tots els nostres perfils a les xarxes. 
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A qui van adreçats? 
 
A dones amb un nivell d’ús iniciat a Internet, que sàpiguen navegar i tinguin una 
adreça de correu electrònic. 
 
Per conèixer el nivell inicial i també la motivació  de les  alumnes se’ls hi passarà 
prèviament un qüestionari a les  dones pre-inscrites, que servirà per adequar el tipus 
de taller i organitzar la sessió.  
 
Especificacions tècniques per aula: 
 

10 alumnes per aula 15 alumnes per aula Tallerista 

10 ordinadors amb 
connexió a Internet 
(capacitat de banda 
ampla i que permeti 
als 10 ordinadors 
estar connectats 
simultàniament) 

15 ordinadors amb 
connexió a Internet 
(capacitat de banda 
ampla i que permeti 
als 15 ordinadors 
estar connectats 
simultàniament) 

1 Ordinador 
connectat amb un 
canó de projecció 
a una pantalla i 
connexió a Internet 
per a la tallerista 

 
 
 

Nom Resum 
continguts 
 

A qui va adreçat Nivell requerit 

MOU-TE A LES 
XARXES SOCIALS. 
TALLER WEB 2.0 

Formació a la 
web 2.0: 
Facebook, 
Twitter, 
Hootsuite i i 
aprenentatge 
inicial per 
crear un bloc 
personal 
o d'una 
organització 

Dones iniciades en 
la navegació per Internet 
que pretenguin tenir una 
participació activa a les 
diferents xarxes socials 
i generar continguts 
propis. 

- Adreça de 
correu 
electrònic 

- Nivell bàsic de 
navegació per 
internet  
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CONTACTE: 
 
  

   

Verònica Martinez Paris 
Gerent de Dones en Xarxa   

☎ 607250979 

✉ veronicamartinez@donesenxarxa.cat 

☞ www.donesenxarxa.cat  

 

   Facebook   Twitter     LinkedIn 
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