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Definició de bloc
Què és un bloc?
Un bloc, també conegut com bitàcola, és una eina CMS que ofereix un espai
d'escriptura a Internet. Periòdicament actualitzat, recopila cronològicament textos o
articles d'un o diversos autors on el més recent apareix primer, amb un ús o temàtica
en particular. Habitualment són pàgines personals i per tant el seu estil acostuma a
ser informal i el punt de vista que s'expressa, tendeix a ser bastant subjectiu.
És doncs una expressió de periodisme instantani: qualsevol persona el pot fer servir
per informar, compartir, debatre periòdicament les coses que li agraden i interessen i
en el que tota l'escriptura i estil es construeix via web.
Degut a que qualsevol persona amb accés a la Xarxa pot publicar un bloc, i degut a que
el procés de creació és molt senzill i gratuït, hi ha una diversitat i una disparitat
immensa pel que fa a la qualitat, contingut i aspiracions en aquest micro-univers
virtual, anomenat la Blocosfera.
Actualment també trobem interessants experiències que aprofiten les possibilitats
participatives i col·laboratives que ofereix aquesta eina: els blocs educatius, els blocs
col lectius i els blocs temàtics.
Un aspecte fonamental per arribar a entendre l'èxit del format bloc és la seva
interactivitat, especialment en comparació a pàgines web tradicionals: la possibilitat
de comentar les anotacions, establint una relació directa entre autor i lectors i
estimula el debat i el flux d'informació.
Donat que s'actualitzen freqüentment i que permeten als visitants respondre a les
entrades que hom ha escrit, els blocs funcionen sovint com a eines socials, per
conèixer a persones que es dediquen a temes similars; essent un instrument de
desenvolupament de la comunitat.
Amb aquest vídeo podrem entendre-ho gràficament.

Estructura i elements bàsics d'un bloc.
Des de 2003, l'auge que està vivint la presència i l'ús dels blocs fa que diàriament
proliferin noves tendències, accessoris, gadgets , modes, i hàbits que estan ampliant i
diversificant els elements habituals d'un bloc, sobretot en la manera de presentar el
contingut. Això és degut fonamentalment a l'ús de XHTML , la base dels dissenys i de
les plantilles predefinides que ofereixen els serveis de creació de blocs, des de sempre
lligats a la divulgació dels estàndards web, i amb els quals es poden crear veritables
obres d'art.
Aquest increment continu d'accessoris que podem incorporar a un bloc no han de
desviar l'atenció de les seccions habituals d'un bloc que han d'aparèixer d'una manera
clara, senzilla i fàcilment accessibles.

Per descobrir les parts més habituals que trobaràs dins
d'un bloc, et convido a entrar a Bib Botó i així
descobrim plegats els diferents elements sobre el
terreny, a mesura que te'ls vaig presentant.
T'hi apuntes?

Article [entrada, anotació]
Unitat de publicació d'un bloc. A la portada del bloc apareixen les anotacions
publicades
més
recentment.
La majoria de les
vegades, cada anotació
també inclou l'enllaç
permanent
(la
URL
individual
d'aquesta
anotació, que podem
veure clicant damunt el
títol de l'entrada) i el
trackback o referència
(avís automàtic que ens
notifica que un altre bloc
ha enllaçat l'article)

Informació d'autor
Secció fonamental per a la valoració i la credibilitat d'un bloc, ja que
fa visible qui hi ha darrere d'aquest espai d'expressió.
Encara que no acostuma a aportar informació excessivament personal,
permet als visitants transmetre suggeriments i dubtes a l'autor del
bloc mitjançant el correu electrònic.

Organització del contingut: Arxiu i
categories
L'Arxiu permet una consulta permanent i
ordenada dels textos publicats. Quan es publica
una anotació, s'arxiva de manera automàtica. Es
pot configurar, depenent del CMS, per data de
publicació (setmanes, mesos, anys), temes,
autors... Els més freqüents són els arxius mensuals
i temàtics assignant una categoria o etiqueta a
cadascun dels articles.

Blogroll
Inicialment la seva funció era recopilar i compartir els llocs web
que l'autor del bloc utilitzava per treballar, informar-se,divertirse. Actualment ha canviat la seva finalitat, ja que apareixen com
una secció permanent en el bloc, generalment en els laterals, i
agrupa webs i blocs recomanats per l'autor o autora.

Sindicació i subscripció
Una altra característica pròpia dels blocs - cada vegada més
present en els llocs web- és la multiplicitat de formats en els que
es publiquen.
A banda d'HTML, solen incloure algun mitjà per sindicar-se, és a dir, per poder llegir
dades procedents de molts mitjans diferents, mitjançant un senzill programa.
Atesa la gran revolució que ha suposat la Sindicació de
continguts, li dedicarem un mòdul a part, per aprofundir
en el seu ús.

Altres
Cada cop trobem més elements integrats en el menú lateral del bloc: cercadors, una
llista de les darreres entrades, els articles més comentats, un calendari mensual de les
anotacions... i així fins a una infinitat de possibilitats que permeten personalitzar i
diferenciar el bloc, així com fer un seguiment de l'activitat.

Una primera classificació dels blocs:
Tipus de blocs
Malgrat que originalment els blocs eren bàsicament textuals, n'han sorgit d'altres que
experimenten amb imatges i so. Actualment és difícil trobar un bloc on no es combinin
totes aquestes funcions.

Fotobloc / floc / fotoloc
Podríem dir que es tracta d'una galeria d'imatges publicades regularment per un o més
amants de la fotografia.
El text és tant o més important que la foto. Generalment les imatges il·lustren aspectes
importants del text i altres vegades el text descriu el contingut de la mateixa.
Habitualment s'accepten comentaris en la forma de llibre de visites.
Enllaç recomanat:
The 2009 Photoblog Award

Àudioblocs i vídeoblocs
Evolució del podcàsting ja que tradicionalment han utilitzat els mateixos sistemes i
canals de distribució.
Es tracta d'una galeria de fitxers de vídeo i/o àudio, ordenada cronològicament,
publicats per un o més autors.
De moment, requereixen gran quantitat de recursos i d'ample de banda això fa que
generalment els fitxers s'allotgin en servidors externs.
Lectura recomanada:
Los videoblogs se consolidan en España
VídeoWeb '09
Podcatala.cat

Mobloc / pocketloc
Per a les persones impacients. Consisteix en escriure i actualitzar el bloc utilitzant
dispositius mòbils.
També es refereixen als que permeten ser consultats a través de dispositius mòbils. En
aquest sentit, és independent de si el mètode d'actualització és mitjançant equips fixos
o mòbils.

Microblogging / miniblogging
Derivació del fenomen bloc, que es caracteritza perquè s'hi envien missatges curts
(habitualment de menys de 200 caràcters) a l'atenció del public general o només de les
pròpies coneixences.
Permet la publicació per missatgeria instantània, per correu electrònic, a través
d'aplicacions de tercers, per SMS, per mòbil, etc.
Destaquem el servei de xarxes socials de Twitter, que cada cop té més acceptació
entre els usuaris que s'està estenent per la Xarxa
Lectura recomanada:
Twitter y el boom del microblogging

