
ACTIVITAT
Data impressió: 25/02/2014 Pàgina 1/2
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Creació de blogs

Una de  les  aplicacions  de  l'anomenada  web 2.0  són els  blogs.  Un blog és  un diari  interactiu
personal a internet. Un blog està dissenyat perquè, com en un diari, cada article tingui una data de

publicació de manera que la persona que l'escriu (bloguer) i les que el llegeixen puguin seguir tot el
que s'ha publicat i editat. També es poden classificar els articles en categories o temes i assignar-los

etiquetes per tal de facilitar-ne la seva cerca.

En cada missatge o article d'un blog els lectors poden escriure comentaris (si l'autor ho permet) i

aquest,  al  seu torn,  pot  donar-los resposta.  Cada blog té  el  seu propi  tema i  n'hi  ha  de tipus
personal, econòmic, periodístic, tecnològic, educatiu, polític, etc.

En  aquesta  activitat  posarem  en  pràctica  els  procediments  bàsics  que  inclouen  la  creació,
configuració i publicació d'articles en un blog.

1
Creació del blog

Si no ho heu fet ja durant el seguiment de l'explicació feta a classe sobre el tema, creeu un blog en el
servidor http://wordpress.com. Un cop creat, feu el que s'indica a continuació:

1. Doneu nom al blog i poseu-hi una descripció diferent de la que surt per defecte.

2. Canvieu, també, el tema (l'estil de disseny) del blog. Trieu un tema que permeti tenir

una columna principal on hi apareguin els articles i una de lateral, a la dreta, on fer-hi
aparèixer els complements addicionals que vulguem.

3. Poseu el complement de cerca, el de categories i el comptador de visites a la columna

lateral del blog.

2
Publicació d'articles al blog

Un cop hagueu creat el blog amb la configuració seguint les directrius que s'han donat en l'apartat

anterior, ara procedirem a publicar-hi alguns articles o entrades:
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1. Creeu una primera entrada al  blog que expliqui alguna de les notícies que pugueu

trobar en la web d'algun dels diaris que hem visitat a l'activitat sobre adreces d'interès.
En aquesta entrada utilitzeu alguna de les imatges que us heu descarregat en el vostre

ordinador per acompanyar el text.

2. Creeu una segona entrada al blog explicant que esteu fent aquesta activitat sobre creació
de blogs  adjuntant-hi  l'enunciat  d'aquesta  activitat  en  format  PDF per  tal  que  qui

llegeixi l'entrada se'l pugui descarregar.

3. Entreu, com a mínim, a dos dels blogs dels vostres companys i deixeu un comentari en
alguna de les entrades. Doneu una resposta als comentaris que els altres facin sobre el

vostre blog.

4. Un cop fets tots dos apartats, envieu a través de Moodle l'URL del vostre blog per tal
que el professor el pugui visitar i veure que heu fet tot el que es demana.
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