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1 Contactes
2 Conversa
3 Continguts
4 Col.laboració

Google, Facebook
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qué és una xarxa social?

un grup segmentat de persones

impulsat per persones físiques
o per persones jurídiques

a una plataforma pròpia o de tercers
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1 Comunicació

No pots mantenir els grups 
segmentats que necessites

No esperis que et visitin
… visital’s
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3 Investigació





Suècia
1965-2004

6642 pacients

amyotrophic lateral sclerosis

Font: Dr. Joan Escarrabill



www.its.caltech.edu/~kfelzer/SixMonthUpdate.pdf

n=191

37% stopped before 6 months

side effects
lack of efficacy
doctor’s advice

Font: Dr. Joan Escarrabill



n=171
21 centres italians 

Font: Dr. Joan Escarrabill



Inici Març 2008 Maig 2008

Núm pacients 191 171

Centres 21

Dropouts 36% 68%

Publicació Novembre 2008 Agost 2010

Font: Dr. Joan Escarrabill



4 Reputació























qué ofereix una xarxa social?

1 Contactes Base de dades
2 Conversa Comunicar
3 Continguts Reputació
4 Col.laboració Investigació
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estratègies de comunicació a 
grups segmentats de la població

construint bases de dades i 
localitzant punts de trobada



Arriba la internet 
de les coses 
(M2M)
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Reconversió 
industrial:
de productes
a serveis



substitució transformació















Amor per les 
dades





The Data Layer – Visualizing the Big Players in the Internet Economy













Competències 
digitals



Capacitat de comunicació
S’expressa de manera clara i comprensible, i puntualitza la
informació que facilita.

Escolta de manera activa i fa cas als seus interlocutors.

Adapta la comunicació al corresponent grup diana i desperta
el seu interés.
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S’expressa de manera clara i comprensible, i puntualitza la
informació que facilita.

Escolta de manera activa i fa cas als seus interlocutors.

Adapta la comunicació al corresponent grup diana i desperta el
seu interés.

Es comunica de manera eficient en línia, tant de manera
síncrona com asíncrona.

Fa servir mitjans digitals per a resoldre dubtes.

Participa de manera activa en entorns virtuals, xarxes socials
i espais col.laboratius en línia fent aportacions de valor.

Dimensió 
digital



Col·laboració i treball en xarxa
Li resulta senzill establir relacions personals.

Cuida les relacions positives amb tots els departaments i
miri que siguin avantatjoses per a l’empresa.

Es comporta de manera oberta, sincera i justa en el seu
tracte amb els demés.
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Li resulta senzill establir relacions personals.

Cuida les relacions positives amb tots els departaments i miri que
siguin avantatjoses per a l’empresa.

Es comporta de manera oberta, sincera i justa en el seu tracte
amb els demés.

Comparteix informació de valor a la xarxa.

Contribueix als resultats del seu equip amb eines digitals.

Estableix relacions i contactes professionals amb mitjans
digitals.

Dimensió 
digital



Capacitat d’aprenentatge
Té una idea realista dels seus propis punts forts i camps a
desenvolupar.

De manera periòdica inverteix temps en el perfeccionament de
les seves pròpies habilitats, coneixements i aptituds.

Accepta el feedback constructiu i en dedueix les conseqüències.

Està obert als canvis raonables o necessaris i s’adapta de la
manera corresponent.



Capacitat d’aprenentatge
Té una idea realista dels seus propis punts forts i camps a
desenvolupar.

De manera periòdica inverteix temps en el perfeccionament de
les seves pròpies habilitats, coneixements i aptituds.

Accepta el feedback constructiu i en dedueix les conseqüències.

Està obert als canvis raonables o necessaris i s’adapta de la
manera corresponent.

Fent servir la xarxa manté actualitzats de manera constant
els seus coneixements i habilitats.

És capaç de fer amb aprofitament accions d’aprenentatge
mitjançant mitjans digitals.

Es sap posicionar com a referent en un determinat tema fent
servir la xarxa.

Dimensió 
digital
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Arriba la Internet de les coses (M2M)

Reconversió industrial: de productes a serveis

Amor per les dades

Competències digitals
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