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XARXES SOCIALS A INTERNET

Les xarxes socials es poden definir com un conjunt de persones 
integrants d’una “comunitat” que tenen un sentit subjectiu de 
pertenença comú i que es relacionen en pro del benestar de la 
comunitat. 

Formes d’interacció col·lectiva, on les persones intercanvien informació
sobre: idees, gustos, preferències, afeccions, interessos professionals, 
etc... mitjançant textos, imatges i vídeos.

Apareixen al voltant de l’any 2003 amb l’aparició del MySpace, Friendster 
i Tribe. 

Algunes de les inicials encara funcionen i altres han anat morint per 
manca de interès o bé per la sortida de noves xarxes que milloren les 
existents.
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XARXES SOCIALS A INTERNET

Bàsicament el funcionament comença quan, una vegada muntat el suport 
tècnic, un grup de iniciadors inviten a amics i coneguts a formar part de 
la xarxa social, cada membre nou pot portar-se amb ell molts mes membres 
fent del creixement geomètric de la xarxa social. 

És en aquest moment quan la xarxa social es converteix en un interessant 
negoci per comerciants o centre de interès pels usuaris de les Xarxes.
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XARXES SOCIALS A INTERNET

Generalistas
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http://www.alexa.com/siteinfo/linkedIn.com

XARXES SOCIALS A INTERNET
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Creat el 4 de febrer de 2004 i actualment conta amb més de 500 milions de usuaris 
o entitats registrades (es considera un 50 % com usuaris actius “reals”)

http://www.facebook.com/press/info.php?statistics

• El web es va crear originalment per als estudiants universitaris dels Estats 
Units, inicialment per a Harvard, per mantenir en contacte els alumnes dels 
nous cursos. 

• Basat en el fet de localitzar “amics” per a facilitar l'intercanvi de informació, 
fotografies, vídeos, etc... entre usuaris registrats. 

Entre la genet s’ha generat 
una “competició” per a saber 
qui te més amics en el seu 
grup de Facebook i moltes 
vegades sense ser “amics 
reals”..
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• Actualment està obert a qualsevol persona que disposi d'adreça de correu 
electrònic. No hi ha cap tipus de control d’autenticitat de la persona que es 
registra. 

• Els usuaris es poden organitzar per grups i unir-se a xarxes concretes en 
relació a la seva situació, zona geogràfica, o afeccions 

SITUACIÓ ACTUAL DEL AIQS AL FACEBOOK

• Localitzades dos entrades del AIQS:

• AIQS COMUNICACIÓ:  (11 AMICS) 
http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100001842296562

• COMISSIÓ DE JOVES AIQS: (205 AMICS)

http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100001842296562

ACTIVITAT ACTUAL: En estat inicial de formació dels grups pendents de 
definir objectius o necesitats...  
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Creat l’any 2006,l’any 2007 guanya un premi en tecnologia i es comença a 
popularitzar.

•Basat en l'intercanvi de missatges curts de no més de 140 caràcters per a 
comunicar estats d’ànim o activitats que estàs fent o tens previst fer.

• Actualment està obert a qualsevol persona que disposi d'adreça de correu 
electrònic. Permet llegir i els missatges des del móbil mitjançant SMS.

• La identificació pot ser amb nom real o pseudonim e intenta mantenir una 
identificació real de la persona.

• Actualment s’està fent popular per l’ús que fan alguns medis de comunicació 
per a mantenir a la gent informada de noticies o per l’ús que fan gent famosa 
(principalment esportistes) per a comunicar opinions. 

• Ha generat un fenomen de seguidors de Twitters. 
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• És una xarxa social de professionals creada L’Agost del 2003. Durant la seva 
activitat va adquirir la web espanyola Neurona (que es dedica majoritariament 
al mercat sud-americà) 

http://www.xing.com/

• El propòsit d’aquesta xarxa és posar en contacte i establir col·laboracions 
entre professionals qualificats.

• Al Septembre del 2010 declara te més de 10 milions d’usuaris registrats.

• Existeix un us bàsic (gratuït) però per a incrementar xarxa o resultats, cal 
pagar una quota i ser un membre premium (800.000 usuaris aprox < 10 %).

•A part de possibilitar el contacte i el networking individual permet, entre 
altres aplicacions, crear grups d’interès al voltant d’iniciatives o projectes 
concrets, fer o respondre preguntes, o publicar o buscar llocs de treball.

•Actualment esta obert a qualsevol persona que te adreça mail i no te cap 
tipus de control d’autentificació de la persona que es registra.

SITUACIÓ ACTUAL: Obert el perfil AIQS gestionat per l’associació.
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És una xarxa social de professionals creada a la tardor del 2002.

• El propòsit d’aquesta xarxa és posar en contacte i establir col·laboracions 
entre professionals qualificats.

• L’agost del 2009 tenia 45 milions d’usuaris registrats, estenent-se a 150 
indústries i 200 països.

• A part de possibilitar el contacte i el networking individual permet, entre 
altres aplicacions, crear grups d’interès al voltant d’iniciatives o projectes 
concrets, fer o respondre preguntes, o publicar o buscar llocs de treball.

• Actualment esta obert a qualsevol persona que te adreça mail i no te cap 
tipus de control d’autentificació de la persona que es registra.

• A part d’un Nivell bàsic d’usuari molt complert existeix possibilitats de tenir 
perfils avançats pagant diferents nivells de quotes.
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INTERES A NIVELL PERSONAL:

• Mantenir el currículum professional actualitzat de forma pública. 
• Crear xarxa professional de persones a nivell individual:

• Companys actuals de feina.
• Companys de feines antigues.
• Companys d’estudis (facultat, cursos de postgrau, etc...).

• Formar part de grups específics amb el que es comparteix afinitats 
professionals o d’estudis.
• Participar en debats que es fan en els grups d’interès.
• Buscar persones de referència en companyies amb les que es vol comunicar i 
qui ens pot posar en contacte.
• Permet fer recomanacions de persones amb els que has estudiat o 
col·laborat.
• Rebre ofertes de feina segons el teu perfil o grups de relació.
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Enero 2008

Marzo 2008
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POSSIBILITATS A FER PER MEMBRES DEL AIQS GRUP:

• Crear subgrups per afinitats: Economia / Enginyeria/ Química

• Crear foro de participació pels grups existents o nous de l’associació.

• Crear espais de debat que enriqueixin bilateralment la relació –implicació 
amb l’associació:

• Que espera l’AIQS dels associats

• Que esperen els associats de l’AIQS

• Com es pot fer una col·laboració estreta entre IQS i els alumnni.

• Compartir agenda de l’associació...

• Compartir actes de les reunions amb les decisions.

• Fer borsa de treball dinàmica directament en el LinkedIn



Col·loqui obert
Gràcies !!!!

Enric Adserà

AIQS Promoció (1998)


