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…

[Knowledge] only works if each person makes links 
as he or she browses, so writing, link creation, and 

browsing must be totally integrated. If someone 
discovers a relationship but doesn't make the link, he 

or she is wiser but the group is not.

Personal skills and experience are just the sort of 
thing which need hypertext flexibility. People can be 

linked to projects they have worked on, which in turn 
can be linked to...

Tim Berners-Lee. Weaving the web. The original 
design and ultimate destiny of the World Wide Web



Què veurem?

1. Com fer servir eines web per a fer xarxa acadèmica

2. Com treure el màxim partit als primers estadis d’una
recerca

3. Un estudi de cas

Què NO veurem?

1. Com fer recerca

2. La fi dels mitjans tradicionals de difusió/publicació de 
la recerca



Perquè… el problema és:

Introna, L. D. & Nissenbamum, H. (2000). “Shaping the Web: Why the 
Politics of Search Engines Matters”. A The Information Society, 16 

(3), 169-185. Abingdon: Taylor & Francis

rebut: 17/07/1997

acceptat: 24/11/1998

publicat: juliol 2000 (aprox)

1997: Larry Page & Page Rank

1998: Larry Page + Segei Brin + 
$$$ = Google

2000: 100.000.000 cerques/mes, 
Google AdWords, Google 
Toolbar



INTRO: WEB 2.0



Què és

La plataforma és el web. Estàndards. Web semàntica.
El web de llegir i escriure. Arquitectura de la participació i efecte xarxa
L’hegemonia de les dades (HTML XHTML, pàgines dinàmiques)
Llibertat de crear i compartir
LAMP, feed (xml/atom/rss), blog, wiki, e-portfolio, open access, CC

Què implica

El creador és l’editor: immediatesa vs. manca de filtrat
Visibilitat en base a una meritocràcia popular, basada en continguts i 

tecnologia
Converses, comunitats virtuals implícites. Comportament emergent.

Introducció: sobre Web 2.0



EXISTIR



Identitat digital:
- qui sóc
- què faig / què faré / què m’interessa
- què he fet
- on sóc



LLEGIR



Llegir feeds

El feed RSS

Bloglines (www.bloglines.com)



Estar al dia de la informació:
- què ha passat
- qui ho ha dit
- qui ho està llegint / qui hi està interessat



Estar al dia de la recerca:
- sense filtres
- sense esperes



ESCRIURE



El blog

Gestor de continguts (≈ fàcil)

Cronològic (invers)

Web

Sortida RSS

Diari?

Personal / Íntim?

D’actualitat?

WordPress (www.wordpress.org)



Arxiu digital:
- Recopilació de recursos digitals
- Notícies d'actualitat
- Informació
- Materials
- Investigació d’avantguarda



Quadern de camp / bloc de notes digital:
- Exercitació de l’escriptura, l’anàlisi, 
l’abstracció, la síntesi. 
- Llegir pensar escriure

- Actualització constant
- Especialització
- Formació



EMMAGATZEMAR



El wiki

Gestor de continguts (≈ fàcil)

“ultraenllaçable”

(Multi-)Categoritzable

Web

Sortida RSS

Col·laboratiu?

MediaWiki (www.mediawiki.org)



Arxiu digital II:
- Categoritzat
- Cercable
- Accessible / Portable



Arxiu digital III:
- La fitxa
- Enllaçada endavant i enrere
- Sortida RSS



Identitat digital II:
- Actualització/explicitació d’interessos i 
orientacions acadèmiques
- Canvis estructurals
- Work in progress



XARXA













Xarxa:
- Ser present als fòrums rellevants
- Conèixer altres investigadors
- Ser conegut per altres investigadors



AUTOPUBLICAR
(selfarchiving)



El gestor bibliogràfic

Gestor de recursos bibliogràfics

Cercable

Enllaçable

Web

Sortida RSS

BibCiter (www.ictlogy.net/bibciter/about.php)



Arxiu digital IV:
- Les referències endreçades



Arxiu digital V:
- La bibliografia endreçada
- La bibliografia pública



Identitat digital II & Arxiu digital VI:
- Autopublicació (selfarchiving)
- e-Porfoli



AUTOPUBLICAR
(selfpublishing)



Arxiu digital VII:
- Donar formalitat a les publicacions
- ISSN
- ISBN



RESULTATS



Resultats
Identitat

“CV” viu
Posicionament a Internet

Xarxa
Invitació a avaluar articles i 

comunicacions
Invitació a impartir conferències i 

seminaris
Presència a llocs rellevants
“lloc al mundillo”
Participació a projectes

Llegir / informar-se
Suscripció a les fonts 

d’informació més rellevants
Avís personal sobre

informacions d’actualitat

Arxiu
450 anotacions
200 fitxes
475 obres, 400 autors

Autopublicar
e-Portfoli
Revista
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