
Les xarxes socials com a eina
de comunicació i treball a l’aula

Les xarxes socials o comunitats virtuals ofereixen als alumnes una sèrie de capacitats i actituds posi-
tives per a la seva formació personal i professional.

Les xarxes socials més utilitzades i la seva aplicació a l’aula

Facebook / comunitat

És la xarxa social més utilitzada a Espanya.

La seva gran aportació al món educatiu és la creació de grups per a escoles, que ens permeten gene-
rar espais protegits on els usuaris implicats comparteixin informació, interactuïn, debatin, publiquin 

continguts, etc., de manera segura i vigilada.  

Instagram / imatges

És la comunitat predilecta per als aficionats de la fotografia.

Aquesta xarxa social es pot fer servir principalment per narrar el dia a dia dels usuaris amb imatges, 
clips de vídeo i històries de durada curta.  

Twitter / debats i seguiment

Rapidesa i senzillesa, la comunicació instantània.

És una plataforma molt útil a l’aula per fer seguiment de certs temes i generar debats entre alumnes del 
centre i professors i fins i tot amb altres centres educatius a través de les etiquetes.  

• El seu caràcter social i participatiu ens ensenya a socialitzar i participar en grups i comunitats 
d’usuaris amb un interès comú.

• Ens motiven a interactuar amb gent similar o molt diferent, fomentant la diversitat cultural i el 
respecte.

• Ens ajuden a desenvolupar habilitats comunicatives.

Atesa la seva magnitud i el gran abast que té, els espais socials en línia en què participin els alumnes 

hauran de ser controlats per pares i professors per garantir sempre la seva seguretat.



Pinterest / treball col·laboratiu

Pinterest et pot ajudar a tractar alguns temes a través dels taulers col·laboratius.

Crea els teus propis taulers i fes que els teus alumnes en siguin partícips, fomentant la cooperació i la 
motivació. Per exemple, els pots fer servir per reunir informació sobre una època històrica, o per treba-
llar el vocabulari a través de la cerca de sinònims.

Youtube / contingut audiovisual

Als alumnes els encanta el contingut audiovisual, atractiu i fàcil de consumir.

Amb Youtube per a escoles podràs crear llistes de vídeos relacionats amb una matèria en concret. És im-
portant que les activitats no consisteixin en el visionat passiu del vídeo, sinó que es fomentin els comenta-
ris o la creació de nous continguts.

LinkedIn / aspiracions professionals

Contactes professionals que generin inquietuds.

Pots desenvolupar activitats a l’aula en les quals s’intercanviïn experiències o informació relacionada amb 
alguns llocs laborals, amb l’objectiu de generar interès i entusiasme pel demà.

Accedeix al Curs d’Identitat Digital per seguir aprenent tot el que necessites saber per a la digitalització de 
la teva aula: 


