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Funcions de Blogger 
Varem crear Blogger per oferir-te una forma senzilla de compartir els teus 
pensaments — sobre esdeveniments actuals, el que passa a la teva vida, o bé 
qualsevol altra cosa que vulguis comentar — amb el món. Hem desenvolupat 
una sèrie de funcions per fer que utilitzar un bloc sigui tan simple i efectiu 
com sigui possible. 
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Introducció 

Publicar la teva veu és senzill i gratuït 
Podràs crear el teu bloc amb Blogger amb un senzills passos. En qüestió de 
minuts pots començar a enviar text, fotos, vídeos i altres continguts al teu 
bloc. Afegeix-hi contingut tantes vegades com vulguis; és gratuït. Consulta 
aquest article sobre Com començar o mira't el vídeo Com crear un bloc amb 
Blogger. 

Interfície d'ús senzill 
Segueix uns passos bàsics per començar a enviar missatges al teu bloc. La 
nostra interfície d'ús senzill et permet canviar el tipus de lletra, mostrar el 
text en negreta o cursiva i ajustar el color i l'alineació del text, entre d'altres. 
Mentre redactes les entrades noves del teu bloc, Blogger les desa 
automàticament, sense interrompre't mentre escrius. També existeix una 
senzilla funció per comprovar l'ortografia i una manera fàcil d'afegir 
etiquetes als teus missatges. A més, Blogger inclou uneditor d'HTML que et 
permet personalitzar completament l'aspecte dels teus missatges. 

El teu lloc web gratuït 
Quan crees un bloc, pots allotjar-lo de manera gratuïta a Blog*Spot. Només 
cal que escullis un URL disponible i ja pots començar. Si canvies d'opinió i 
vols un altre URL més endavant, fer el canvi és senzill. Blogger també inclou 
una opció de domini personalitzat; pots tenir un nom de domini, com ara 
exemple.cat, i també hi allotjarem el teu bloc, amb totes les excel·lents 
funcions de Blogger. 

Personalitza la teva plantilla 
Pots escollir entre diverses plantilles per al teu bloc; només cal que escullis 
la que s'ajusti millor a les teves necessitats. A més, pots personalitzar el 
disseny del teu bloc mitjançant la intuïtiva interfície d'arrossegar i deixar 
anar. També pots afegir gadgets potents com presentacions de diapositives, 
enquestes d'usuaris o fins i tot anuncis d'AdSense. Canviar el tipus de lletra i 
els colors al teu bloc també és senzill. Si vols un control més precís sobre el 
format del teu bloc, també pots fer servir la funció d'Editar el codi HTML. 



Afegeix fotos i vídeos al teu missatge 
Pots afegir una fotofàcilment al teu missatge de bloc fent clic a la icona de la 
imatge a la barra d'eines de l'editor de missatges. Les teves fotos s'allotjaran 
al teucompte Àlbums web de Picasa gratuït, des d'on podràs demanar còpies 
i organitzar les fotos en àlbums. Afegir un vídeo al teu missatge també és 
molt senzill; només has de fer clic a la icona de la cinta de pel·lícula a la 
barra d'eines de l'editor de missatges per poder començar. Els vídeos que 
hagis transferit mitjançant Blogger s'allotgen a Google Video. 

Més funcions 

Novetat! Desenvolupa la teva comunitat 
Deixa que els teus lectors segueixin el teu bloc afegint el gadget Seguidors al 
format. Amb aquest gadget, els lectors poden fer clic a l'enllaç "Segueix 
aquest bloc" per afegir-lo al seu Panell de control Blogger i al compte de 
Google Reader. També tenen l'opció d'afegir la seva imatge i perfil al teu bloc 
per dir-li al món que en són fans. 

Nou! Comentaris dels teus lectors 
Als lectors els resulta fàcil deixar comentaris a qualsevol de les entrades del 
teu bloc, cosa que et proporciona comentaris útils i regulars. Poden deixar els 
seus comentaris just a sota de l'entrada, en una finestra emergent o en una 
pàgina a part. També pots fer servir les Reaccions perquè els lectors et facin 
comentaris amb un sol clic. 

Notificació de missatges nous 
Els lectors poden escollir subscriure's als feeds del teu bloc, per rebre una 
notificació cada vegada que publiquis un nou missatge al teu bloc. També pots 
personalitzar el que comparteixes al feed del teu bloc, i configurar el bloc 
perquè enviï els missatges nous automàticament per correu electrònic a 
adreces electròniques i llistes de correu específiques. 

Un ID senzill 
Perquè pots iniciar la sessió a Blogger amb el teu Compte de Google — que 
també et dóna accés a Gmail, a iGoogle, a orkut, etc. — hauràs de recordar 
un nom d'usuari i una contrasenya menys. L'adreça del teu bloc també es pot 
fer servir com a OpenID que et proporcionarà una identitat digital única al 
web. Com que el teu bloc pot admetre comentaris d'usuaris d'OpenID a més de 
membres registrats de Blogger, per als teus lectors serà més senzill deixar 
comentaris i participar en les teves converses. 

Idiomes del món 
Blogger està disponible actualment en 41 idiomes entre els quals hi ha 
l'anglès, el francès, l'italià, l'alemany, el castellà, el neerlandès, el portuguès, 
el xinès, el japonès i el coreà. Els parlants d'àrab, hebreu i persa poden 
utilitzar Blogger amb visualització i format de dreta a esquerra. I la 
transliteració està disponible per a cinc idiomes índics. 



Funcions avançades 

Nou! Publicar al moment 
Blogger t'ofereix moltes maneres addicionals de publicar entrades al teu bloc: 
des del telèfon mòbil o mitjançant una adreça electrònica Mail-to-Blogger 
secreta. També pots utilitzar el gadget Blogger Post per editar i publicar 
entrades directament des de la teva pàgina d'inici iGoogle personalitzada. 
Amb aquestes opcions, pots publicar entrades al teu bloc quan vulguis i des 
d'on vulguis de manera senzilla. 

Blocs de grups 
Amb Blogger, és senzill crear un bloc col·lectiu, que permeti que diversos 
blocaires contribueixin a un únic bloc. Pots seleccionar quins membres del 
col·lectiu tenen autoritat administrativa i quins són només autors. També pots 
escollir si vols fer que el teu bloc sigui privat i restringir qui el pot veure. 
Això et dóna control total sobre el teu bloc. 

Aplicacions de tercers 
Pots escollir entre una sèrie d'aplicacions de tercers que s'integren amb 
Blogger per fer-te encara més fàcil la utilització dels blocs. Consulta 
code.blogger.com si ets un desenvolupador i vols crear la teva aplicació 
idònia. 

I encara més funcions... 
Estem desenvolupant constantment funcions noves per a Blogger; visiteu 
Blogger Buzz per estar al dia de les actualitzacions i els canvis més recents. 
Si vols provar algunes de les nostres funcions experimentals, mira't Blogger en 
esborrany. Si vols obtenir més informació sobre qualsevol de les funcions de 
Blogger, visita el lloc d'Ajuda Blogger o el grup de discussió. Per veure el que 
envien altres persones, visita Blocs interessants i Blogger Play. Esperem que 
t'agradi el que hem creat. 
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