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Internet ha esdevingut una recopilació d'informació impressionant i algunes 
eines que fem servir a la xarxa han facilitat enormement la comunicació entre 
usuaris i usuàries. 
 
Fa uns anys Internet estava reservada a uns pocs entesos en el tema, però 
avui en dia ha evolucionat de tal manera que tothom amb unes mínimes 
capacitats digitals pot convertir-se en una persona generadora d'informació i 
en una comunicadora virtual. 
 
El bibliotecari pot aprofitar algunes eines que Internet posa al seu abast per 
arribar a molts més usuaris, d'una forma molt més eficient i ràpida. Els blocs 
són una d'aquestes eines que ens seran quasi bé imprescindibles, si no volem 
quedar obsolets. 
 
Els blocs 

Què és un bloc? 

Un bloc és una pàgina web amb unes característiques mínimes determinades: 

• S'hi pot afegir informació de forma molt senzilla. 
• La informació que s'hi incorpora té una estructura mínima fixa: títol, 

contingut, data i autor. 
• El contingut de les informacions pot ser en diversos formats: text, 

àudio, vídeo, gràfics, etc. 
• La informació es visualitza cronològicament. Per defecte es mostra del 

més nou al més antic. 
• Els usuaris poden comentar la informació que s'hi penja (sempre i quan 

hi hagi permís de l'autor o autors) 
• Es pot sindicar fàcilment. 

Tipus de blocs? 

 
Els blocs es poden classificar per diversos conceptes: 

• Autoría: un bloc pot estar escrit per un o més autors. Si està fet per 
diversos autors l'entrada de cada un quedarà signada amb el seu nom. 

• Anonimat: està clar que un bloc l'ha d'escriure algú, però aquest algú 
pot ocultar la seva identitat. (Exemple: http://quiesqui.blogspot.com) 

• Servidor: un bloc pot estar allotjat en un servidor propi o bé en un d' 
aliè. 

• Tema: personals, temàtics, polítics, corporatius, tecnològics, etc. 
• Llengua i zona geogràfica: Segons la llengua en que s'escriuen o la 

zona a la que pertanyen. 
• Funció: Comercials (corporatius, màrqueting, publicitat...) o no 

comercials (artístics, consells, divulgatius, viatges, etc.) 
• Per forma d'actualització: segons si s'hi afegeix informació des de la 

web, des de dispositius mòbils, per ftp, etc. 



• Format: pot contenir molts formats alhora, o centrar-se en un únic 
format (fotoblocs, audioblocs, videoblocs, etc) 

Quina estructura té un bloc? 

Un bloc té una estructura mínima: 

• Capçalera: La capçalera és la zona del bloc on hi ha el títol del mateix. 
És probable que estigui personalitzat amb algun disseny gràfic i que hi 
trobem una breu descripció del bloc. 

• Menú de navegació: Llistat d'opcions que podem triar. 
• Contingut: Zona on es visualitza la informació que l'autor ha anat 

penjant. La informació que es penja d'una vegada és una entrada. Cada 
entrada té com a mínim un títol, el contingut, la data i l'autoria. Si 
estan activats també hi surten els comentaris. 

Com fer-se un bloc? 

A la xarxa hi ha diverses aplicacions que ens deixen confeccionar-nos un bloc 
de forma molt fàcil i econòmica (de fet poden ser gratuïts del tot). Parlem de 
Blogger, Wordpress, Livejournal, etc. Són aplicacions molt fàcils d'utilitzar, 
podem fer-no un bloc en cinc minuts. 

Podem personalitzar un bloc? 

En quant al disseny gràfic, les plataformes abans esmentades ens ofereixen 
diverses plantilles, i a la xarxa en podem trobar moltes més. Aquestes 
plantilles també poden ser modificades, les eines d'administració de les 
diferents aplicacions ens faciliten molt la feina i,si sabem una mica d'html i 
css, les podem personalitzar al 100%. 

 

Però la personalització no s'acaba en fer-lo més o menys bonic, també podem 
personalitzar el tipus d'arxivament de les entrades, els comentaris dels usuaris 
(podem permetre'ls, moderar-los o desactivar-los directament) i algunes mini 
aplicacions (anomenades widgets) que ens permeten mil i una accions (posar 
imatges, enllaços, sindicació, un rellotge, etc.) 

Un bloc és útil per una biblioteca? 

Hi ha diversitat d'aplicacions dels blocs per a les biblioteques, poden 
respondre a la finalitat de difondre els objectius de la biblioteca, ampliar els 
seus serveis, compartir informació i promoure la lectura.Poden ser: 

• Blocs de notícies  
• Blocs de recursos concrets o especialitzats  
• Blocs orientats a serveis concrets  
• Blocs de seguiment de projectes  
• Blocs destinats a usuaris o usuàries concrets  



• Blocs de seguiment d'una activitat 

El que sí que cal és que la persona que l'actualitzi sigui constant, que el fem 
conèixer i fomentem la interactivitat amb les persones que en són usuàries o 
destinatàries. 

 

Creació d'un bloc amb Blogger 

La presentació següent us indica com fer-ho. Necessitareu veure la 
presentació en pantalla sencera. Cliqueu al botó que teniu a la cantonada 
inferior dreta, tal com mostra la imatge següent: 

 

 
 
Mireu-vos la presentació sencera, us ajudarà a comprendre millor què aneu a 
fer i us servirà de guia. 

 

Fem el bloc 

El primer que hem de fer és pensar quin serà el tipus de bloc que farem: 
personal del dinamitzador, corporatiu, catàleg, relats... 
 
Per fer tots més o menys el mateix, i poder-lo aprofitar per tot el curs, el 
farem corporatiu, o sigui que explicarem què és la bliblioteca, què s'hi fa, què 
hi podem trobar i els serveis que dóna, d'acord? 
 


