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4.2. IDENTITAT DIGITAL: NETWORKING I EINES 

PROFESSIONALS 2.0 

 

Introducció 
 
Quan les empreses i organitzacions necessiten incorporar als seus equips nous 
integrants sovint comencen un procés de selecció més o menys complex, i que poden 
realitzar assumint les tasques internament o externalitzant la funció a empreses 
especialitzades (consultores de recursos humans, empreses de selecció de personal, 
empreses de treball temporal, agències de col·locació, head hunters, etc.). Aquestes 
empreses alhora disposen dels seus propis mitjans per poder disposar de candidats que 
encaixin amb els requisits i perfils que es volen cobrir. 

És conegut, però, que la majoria dels processos de selecció no es publiquen a través de 
canals diguem-ne públics: premsa, portals de selecció, etc. Aquests processos es 
cobreixen directament amb candidats que formen part de la xarxa de contactes existent 
prèviament. Lògicament això no treu exigència al procés pel que fa a les proves i l’anàlisi 
que es fan a posteriori, però d’entrada si no ens ocupem de teixir la nostra xarxa de 
contactes en molts casos no tindrem ni tan sols accés al procés. 

Les tecnologies permeten ara més que mai estar en contacte amb pràcticament 
qualsevol persona del planeta que també vulgui estar connectada amb d’altres. És el 
primer cop que això succeeix i té conseqüències molt profundes en la forma com ens 
comuniquem i establim relacions. Per tant, serà fonamental tenir-ho en compte en 
qualsevol estratègia que vulguem dur a terme de cara a millorar la nostra ocupabilitat.  

L’evolució de la xarxa 
 
En els darrers anys la xarxa ha experimentat una sèrie de canvis que cal conèixer per 
poder prendre consciència de la seva magnitud.  
 
En la dècada dels 90 els continguts que podíem trobar a la xarxa eren generats 
bàsicament per grans empreses i organitzacions, les úniques que tenien recursos 
econòmics i tecnològics per poder establir una presència a la xarxa. L’accés a Internet 
encara es feia amb una tecnologia de baixa velocitat i a preus poc competitius. Aquests 
dos factors han anat millorant en els darrers anys, i han arribat ja a nivells força alts en 
determinades zones del planeta. I és que el nombre de persones en el món que tenen 
accés a la xarxa quotidianament passa ja dels 2.000 milions. En països com Holanda, 
Luxemburg, Suècia o Dinamarca l’accés a la xarxa ja arriba a més del 90% de la població 
(font: Eurostat).  
 
Aquests avenços han anat acompanyats de tota una revolució en les eines de publicació 
de continguts web, que pràcticament eliminen les barreres tecnològiques per a la 
publicació de pàgines web.  
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Això vol dir que una persona sense cap coneixement en programació elemental 
perfectament pot tenir una pàgina en la qual pot publicar pràcticament el que vulgui, 
incloent-hi lògicament textos, imatges, fotografies o vídeos. Amb l’aparició de llocs com 
Blogger, Wordpress, Tumblr o Posterous, entre tants d’altres, el nombre de llocs web 
s’ha disparat, fins al punt que, només referint-nos a blocs, n’hi ha més de 200 milions 
actualment a la xarxa (font: Technorati). 
 
Aquest fenomen va fer créixer espectacularment la participació dels internautes, fins al 
punt que avui en dia més de tres quartes parts dels continguts que trobem en línia estan 
preparats per persones individuals que decideixen fer-ho lliurement. El paradigma més 
clar és el naixement de la Wikipedia, l’any 2000. Avui en dia ja s’ha consolidat com un 
lloc de referència en el qual es poden trobar coneixements i aprofundir-hi, i no hem 
d’oblidar que és completament gratuïta, s’alimenta de les petites contribucions 
individuals en lloc de respondre a una supraestructura convencional. 
 
En aquest context és on neix el que s’ha convingut a anomenar la web 2.0, la web social 
o també la web de les persones. En els darrers anys han aparegut autèntics fenòmens 
socials com Facebook, Twitter, però també LinkedIn o YouTube, on les persones es 
connecten entre si, intercanvien informacions i missatges i, el més important de tot, 
comparteixen coneixement en nivells mai vistos. I tot gràcies a la increïble eliminació de 
barreres tecnològiques. Facebook ja ha passat dels 1.000 milions d’usuaris, però no és 
un cas únic. Twitter ja passa de 600 milions i segueix creixent a un ritme pràcticament 
exponencial. 
 
Ara és més fàcil que en cap altre moment de la història de la humanitat que dues 
persones de qualsevol punt del planeta estiguin connectades entre si, es puguin 
comunicar, intercanviar informació i, en definitiva, mantenir una relació ni que sigui a 
llargues distàncies i de forma asíncrona. I això sí que és la web de les persones. 
 
La teoria dels sis graus elaborada per Frigyes Karinthy ens suggeria que qualsevol 
persona del planeta pot estar connectada a qualsevol altra a través d’una cadena de 
coneguts que no té més de cinc intermediaris. Amb la irrupció de les xarxes socials 
aquesta distància poc a poc es va escurçant, per motius evidents relacionats amb la 
hiperconnexió i l’augment de la densitat de les xarxes de contactes individuals. Facebook 
va fer un experiment fa un parell d’anys que situava el nombre de coneguts necessaris 
en 4,9, cosa que fa pensar que en els pròxims anys aquesta xifra baixarà. 
 
Addicionalment, el nombre de persones amb les quals podem mantenir una connexió 
augmenta amb la utilització d’eines digitals. Si el nombre de Dunbar ens diu que el 
nombre màxim de persones amb les quals podem mantenir una relació personal està 
entre 100 i 230, amb les xarxes socials aquest nombre es dispara completament. I això 
es deu, entre altres elements, a l’asimetria de les relacions que es produeixen a les 
xarxes socials. Una persona pot està connectada amb una altra i seguir els seus 
missatges, continguts, etc., però la persona seguida no ha de fer el mateix 
obligatòriament. Això, juntament amb certes automatitzacions en les comunicacions i 
tasques relacionades, fa que les comunitats de persones amb les quals podem mantenir 
un lligam social tinguin un grandària mai coneguda fins ara. 
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Buscar feina i la xarxa 
 
Una tendència inequívoca i creixent és que les empreses i organitzacions que busquen 
candidats per als processos de selecció cada cop utilitzen més les eines digitals. 
Històricament la recerca de candidats es feia a través de canals poc eficients pel que fa 
als recursos econòmics i els terminis d’execució. Típicament s’utilitzaven borses de 
treball pròpies, fonamentalment anuncis en premsa. 
 
Tot i això, actualment les empreses es poden connectar a Internet i en pocs clics haver 
accedit a perfils públics de persones que poden ser identificades com a candidats vàlids. 
Ja no cal esperar setmanes a recollir currículums en paper; en pocs minuts podem tenir 
ja comunicació oberta amb tot tipus de professionals en qualsevol punt del planeta. Això 
ha afegit una agilitat impressionant, a més d'haver reduït de forma radical els costos 
operatius. 
 
Addicionalment, la informació que troben les empreses sobre els candidats és molt més 
rica i complexa que la que ofereix un CV en paper. Tot el que fem a la xarxa deixa rastre 
digital, i no és difícil recopilar tot tipus d’informació sobre una persona en concret, cosa 
que ens obliga a tenir cura d’allò que es publica sobre nosaltres. 
 
Les xarxes socials per a professionals (LinkedIn, Xing o Viadeo, per exemple) donen 
enormes facilitats a aquestes dinàmiques, i en els darrers anys han vist com els 
processos de selecció les utilitzaven de forma exhaustiva. Això no treu, però, que els 
processos després seguiran pel camí definit o que a través d’haver creat un perfil 
determinat podem generar falses expectatives. Es tracta de reflectir allò que som, les 
nostres capacitats, de la forma més fidedigna possible. 
 

Les noves habilitats digitals 
 
A la xarxa actualment podem trobar una quantitat ingent d’informació que creix i creix 
cada dia que passa, tant en quantitat de continguts com en tipologia (imatges, vídeos, 
textos, mapes, rutes...). Si fins fa poc temps el gran repte per a un professional era 
disposar dels coneixements i la preparació necessaris per dur a terme una sèrie de 
tasques, ara ens trobem en un escenari completament diferent. Ja sabem que el 
coneixement que l’home va generant es duplica cada poc temps i, a més, la freqüència 
amb què ho fa augmenta cada any de forma descontrolada. I tot plegat és gràcies al fàcil 
accés a la tecnologia i la xarxa de què disposem. 
 
El nou repte, doncs, per als professionals és saber de quina manera es poden seguir 
actualitzant, reciclant. De quina manera poden compartir coneixements amb els seus 
iguals i adquirir-ne de nous sense veure’s engolits per la voràgine de publicacions que 
dia rere dia hi ha a Internet. Ens cal, doncs, tenir l’aprenentatge i l’habilitat necessaris 
per localitzar i monitoritzar informació. El nou paradigma obliga els professionals 
relacionats amb el coneixement a renovar el seu paquet d’habilitats digitals bàsiques. En 
aquest paquet d’habilitats digitals hi haurem d’incloure noves eines que ens facilitaran la 
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feina. En particular hi ha dues grans àrees que un professional que vulgui cercar noves 
oportunitats de feina a la xarxa necessitarà dominar amb tota seguretat: 
 

- Buscar informació  
Potser és l’habilitat més destacada de totes, tot i que pugui semblar simple. 
Disposem de cercadors a la xarxa molt potents i afinats, que són capaços de fer 
traçabilitat de pràcticament qualsevol contingut i ens entreguen milions de 
resultats en fraccions de segon. Però això no és suficient, no podem –òbviament– 
llegir un milió de resultats. Per tant, cal saber afinar les nostres recerques de 
forma que els resultats que trobem siguin aquells que realment necessitem.  

 
 Exemple 

Imaginem que estem interessats a saber si una empresa determinada (de nom 
imaginari Climadis) disposa de borsa d’ofertes de treball. Si posem el seu nom a 
Google i és una empresa d’una certa grandària el més probable és que 
obtinguem milers de resultats, molts d’ells vinculats als seus productes i serveis. 
Però en realitat el que busquem no hi té res a veure, i fins i tot podria ser que 
aquest tipus de contingut no sigui ni tan sols a la primera pàgina de resultats. 
Llavors no tindrem més opcions que anar consultant els diferents enllaços fins 
que trobem el que ens interessa. En resum, una tediosa estona passada davant 
de la pantalla. La recerca s’hauria pogut afinar molt més, i en conseqüència els 
resultats del cercador, si haguéssim emprat algun dels algoritmes de què 
disposem. Seguint l’exemple, si escribim l’expressió “Climadis ofertes de feina” 
els resultats que trobarem seran els de les pàgines que inclouen exactament 
aquest conjunt de paraules només pel fet d’haver inclòs les cometes en la 
recerca. Hi ha moltíssimes altres opcions per millorar els resultats, com eliminar 
de la recerca algunes pàgines en concret, fer recerques només dins d’una pàgina 
web, buscar combinacions de paraules i moltes més.  
 
 

- Monitoritzar informació  
Fer seguiment de la informació que necessitem monitoritzar cada cop es torna 
més essencial, atesa la quantitat i diversitat de llocs web que publiquen 
continguts que ens interessen. En la recerca de feina a través de la xarxa hem de 
consultar contínuament tot tipus de llocs web: pàgines estàtiques, portals de 
feina, empreses de treball temporal, agències i serveis de col·locació, entre 
d’altres. Bé, alguns d’ells ens ofereixen enviar-nos per correu electrònic 
determinats avisos en funció dels nostres interessos i de com hàgim configurat el 
perfil. Però rebre contínuament correus electrònics amb tot tipus d’avisos és 
molt invasiu i no és la manera més eficient de gestionar-ho. 
 
Arribats fins a aquí cal destacar una eina en particular que en molts casos ens pot 
resultar fonamental per optimitzar el nostre flux d’informació. Ens referim a 
l’RSS. L’RSS és una família de formats de canals web XML utilitzats per publicar 
continguts actualitzats amb freqüència, com ara llocs de notícies, blocs o 
podcasts, i per mitjà del qual es pot compartir la informació i usar-la en altres 
llocs web o programes. Aquesta tecnologia és molt popular, per exemple, en 

http://ca.wikipedia.org/wiki/XML
http://ca.wikipedia.org/wiki/Weblog
http://ca.wikipedia.org/wiki/Podcast
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l’entorn dels blocs, i és el que permet fer seguiment de tot tipus de llocs web 
centralitzant-los en un de sol.  
 
Hi ha molts llocs a la xarxa on es publiquen tot tipus de consells, informacions, 
novetats i fins i tot ofertes de treball que utilitzen aquesta tecnologia. Els 
reconeixerem fàcilment perquè en el nostre navegador apareixerà una icona 
molt semblant a aquesta: 
 

 
 
 
 

L’aparició d’aquest símbol ens indica que la pàgina en qüestió s’actualitza amb 
freqüència i que podem disposar d’aquesta tecnologia per fer-ne un seguiment. I 
com podem fer-ho? Doncs els RSS es poden llegir des de molts altres llocs, de fet 
hi ha moltíssimes eines per llegir RSS; potser una de les més populars és Google 
Reader.  

  
 
Recursos que ens ajudaran a gestionar les noves habilitats digitals: 
 

 Per a què serveix? On trobar-lo 

Google Alert Per preparar alertes i avisos. 
Aquests avisos es poden enviar 
per correu electrònic o fer-ne un 
RSS per llegir des del nostre lector 
d’RSS. 

http://www.google.com/al
erts 
 

Google Reader Per centralitzar en un sol lloc el 
seguiment dels RSS que siguin del 
nostre interès. No requereix cap 
instal·lació, es consulta via web a 
l’ordinador o a través 
d’aplicacions mòbils per a 
telèfons intel·ligents. 

www.google.es/reader/ 
 
 
 
 

Feedly És un altre lector d’RSS, amb una 
interfície molt atractiva i visual. 
S’instal·la com a aplicació en 
dispositius mòbils o com a 
extensió en els navegadors més 
populars. 

http://www.feedly.com/ 
 
 

Netvibes Potser és una de les eines més 
sofisticades i alhora més 
pràctiques per gestionar diferents 
categories d’RSS. Permet 
organitzar-los en diferents 
càpsules que alhora es poden 
gestionar des de pestanyes 

http://www.netvibes.com/ 
 
 

http://www.google.com/alerts
http://www.google.com/alerts
http://www.google.es/reader/
http://www.feedly.com/
http://www.netvibes.com/
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independents.  

Delicious Segurament és el marcador més 
popular a la xarxa. Ens permet 
emmagatzemar de forma 
estructurada les adreces 
interessants que anem trobant a 
Internet. Cada adreça es pot 
conservar etiquetant-la amb 
aquelles paraules clau que ens 
permetran més endavant trobar 
la informació que necessitem just 
a temps. Fins i tot podem agrupar 
els enllaços segons la seva 
tipologia. 

www.delicious.com 
 

 

La identitat i reputació digitals 
 
En un entorn digital com aquest les persones ja no cal que tinguem un paper tan passiu 
com ha succeït tradicionalment en la recerca de feina. Per dir-ho d’alguna manera, 
buscar feina és una feina. En primer lloc perquè les persones podem utilitzar la 
tecnologia per anar teixint i millorant la nostra xarxa de contactes, fer allò que diem 
networking. I fer networking no és acumular contactes en una determinada xarxa, sinó 
que es tracta d’establir una relació oberta amb aquelles persones que poden ser clau per 
als nostres objectius. 
 
En segon lloc perquè podem utilitzar eines de recerca i monitorització i així estar al 
corrent de la manera més eficient possible de les oportunitats professionals que es 
puguin publicar. Seguint el que hem explicat en l’apartat d’eines digitals, no cal que 
estiguem cada dia connectant-nos a dotzenes de pàgines web per veure les noves 
ofertes de feina sinó que ens podem preparar un panell a Netvibes on vagin a parar les 
diferents alertes i RSS que ens hem anat configurant. Per exemple, el portal de feina 
líder a Espanya ofereix des de fa temps l’RSS en les recerques. Això vol dir que podem 
fer una recerca d’un lloc de treball en concret per a una zona geogràfica determinada i 
guardar-nos l’RSS d’aquesta recerca. I això ho podem fer per a totes les tipologies 
d’ofertes que ens interessin. De manera que si accedim al nostre panell amb els 
diferents avisos, d’un sol cop d’ull veurem si hi ha novetats a les quals hem de prestar 
atenció, així no haurem de dedicar una estona improductiva a revisar la pàgina 
d’Infojobs una dotzena de vegades.  
 
I, finalment, perquè la xarxa ens ofereix una oportunitat única i fabulosa per crear la 
nostra identitat digital. Bé, de fet la nostra identitat digital ja existeix. La identitat (digital 
o no) de les persones es forma no només amb allò que nosaltres sabem i volem mostrar 
sinó també amb la percepció que els altres tenen sobre nosaltres. Per tant, si volem 
modelar la nostra identitat i la manera com els altres ens veuen cal que activament fem 
coses per modular els missatges que donem a la resta de la comunitat. 
 

http://www.delicious.com/
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Per saber què hi ha sobre nosaltres a Internet només cal que posem el nostre nom i 
cognoms a un cercador i veurem la quantitat de resultats que ja surten (les nostres 
xarxes socials, fotografies, directoris web, publicacions de les administracions públiques, 
sancions, permisos i llicències...). Així que hem de concentrar el màxim d’esforços a 
preparar una identitat digital que respongui als nostres objectius i ens ajudi a millorar la 
nostra reputació digital. 
 
A l’hora de plantejar-nos la xarxa com a part de la nostra feina de buscar feina cal que 
prèviament fem una anàlisi personal i professional rigorosa. Com hem vist, la xarxa ens 
pot fer augmentar les possibilitats de trobar l’oportunitat professional que estem 
buscant. Però cal que prenguem un rol protagonista, actiu, per generar les oportunitats 
que ens calen.  
 
El primer pas serà establir quins són els nostres objectius professionals envers la xarxa. 
És a dir, què volem aconseguir? Bé, sí, un primer objectiu comú seria “Vull aconseguir 
feina”. Tot i això, el fet que sigui tan ambigu i obert no ens ajuda. És més concret posar-
nos un objectiu de l’estil “Vull trobar una feina de dissenyador gràfic” o “Vull començar 
la meva carrera professional com a tècnic de sistemes”. Aquesta no és una anàlisi 
senzilla, ni ha de sorgir de la improvisació. Cal que analitzem quins són els nostres punts 
forts i febles (què sé fer, per a què estic preparat, quines són les meves habilitats...) i 
quines són les oportunitats existents (tendències del mercat laboral, clústers d’economia 
existents, requisits i exigència...). 
 
Un cop definit el nostre objectiu el pas següent és dibuixar quina és la identitat digital 
que volem que els altres trobin sobre nosaltres. Cada cop és més habitual que en un 
procés de selecció es faci una recerca a la xarxa sobre els candidats per determinar la 
seva idoneïtat per a un lloc de treball determinat. No només amb l’ànim de verificar les 
dades facilitades sinó també de determinar si és una persona ben relacionada dins el 
sector, el seu grau d’influència, opinions, coneixements, etc. Caldrà que ens ocupem de 
preparar la nostra marca personal a la xarxa de forma estructurada, de manera que en el 
moment que algú vulgui saber més sobre nosaltres a nivell professional trobi la 
informació que necessita i que ens ajudi a avançar dins un procés de selecció. 
 

Els repositoris de continguts socials 
 
L’evolució de la tecnologia, tal com hem anat veient, ha permès l’aparició de noves 
plataformes de publicació de continguts que faciliten l’accés a qualsevol persona que hi 
estigui interessada. Ara és molt fàcil posar i compartir a la xarxa imatges, fotografies, 
opinions, vídeos o música. En la majoria d’aquestes plataformes podem establir 
connexió amb altres persones i, en conseqüència, generar una comunitat en cadascuna 
d’elles. Entre les funcionalitats que sovint ens trobem hi ha les següents: 
 

o Seguir els continguts que algú altre publica 
o Connectar-nos-hi de forma directa 
o Intercanviar missatges o deixar comentaris 
o Fer llistes o categories amb els continguts 
o Facilitat per compartir els continguts en altres xarxes 
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Un dels avantatges de tot plegat és el fet que cada contingut específic tindrà una adreça 
única (URL) a la xarxa i poc a poc anirà conformant la nostra identitat digital. Finalment 
anirem aconseguint que quan es faci una recerca relacionada amb nosaltres es trobi una 
quantitat i qualitat de continguts que faci anar la percepció de l’altre en la direcció 
desitjada. I una premissa bàsica és fer-ho des de l’honestedat, no serveix de res preparar 
una imatge falsa i buida sobre la nostra carrera professional i capacitats. Les 
conseqüències i el rebuig que rebrem després poden ser molt negatius, fins i tot de 
forma pública, amb tot el que això significa. 
 
Blocs 
 
Un bloc és un tipus de lloc web. Habitualment es forma a través de la publicació 
d’articles (també anomenats entrades, posts) que s’ordenen de forma cronològica, és a 
dir, primer el més recent. Els posts poden ser comentats, redifosos i sovint enllaçats des 
d’altres blocs si el contingut es considera interessant. 
 
El bloc és una fabulosa eina per anar creant aquesta identitat digital que ens interessa 
perquè ens facilita la publicació en profunditat sense necessitat de tenir coneixements 
de programació. L’autor pot publicar el que vulgui i més li interessi, cosa que ens ofereix 
moltes oportunitats per als nostres objectius. Si volem que ens percebin com a bons 
professionals d’una determinada matèria tenim l’opció de demostrar-ho a través dels 
fets.  
 

o Opinió i articles en profunditat 
o Píndoles tècniques sobre la matèria de la qual som especialistes 
o Tutorials i consells, en forma de text o com a screencasts o podcasts 
o Novetats i notícies del sector 
o Entrevistes a professionals destacats 
o Vídeos relacionats amb l’objectiu 

 
És evident que això no està a l’abast de tothom, cal tenir un mínim d’habilitats no només 
relacionades amb la gestió del bloc sinó també amb la preparació dels continguts. A més 
caldrà que ens organitzem bé les publicacions, tot programant amb setmanes 
d’antelació el calendari, la freqüència, el dia de publicació, etc.  
 
Els principals llocs des d’on es publiquen blocs són tots gratuïts, fins i tot el servei 
d’allotjament i domini: 
 

Wordpress:  http://www.wordpress.com 
Blogger: http://www.blogger.com 
Tumblr: http://www.tumblr.com 
Posterous: http://www.posterous.com 

 
 
 
 

http://www.wordpress.com/
http://www.blogger.com/
http://www.tumblr.com/
http://www.posterous.com/
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Imatges 
 
Disposem de serveis en línia que permeten compartir a la xarxa imatges i fotografies de 
forma que vagin conformant una identitat més visual sobre nosaltres i la nostra activitat. 
Així podem donar difusió d’aquells continguts relacionats que ajudin a prestigiar-nos. Les 
imatges habitualment es poden organitzar en categories o àlbums i disposen de les eines 
següents: 
 

Flickr: http://www.flickr.com 
Pinterest: http://www.pinterest.com 

 
Vídeos 
 
Un dels formats més interessants des d’un punt de vista visual i de consum de continguts 
és el vídeo. Ens dóna un dinamisme que no admet comparació amb res més. A través del 
vídeo podem crear tutorials tècnics, entrevistes o clips relacionats amb esdeveniments 
en el món físic. A més actualment la majoria de telèfons intel·ligents ja tenen prou 
qualitat com per utilitzar-los a mode de càmera i publicar directament des del dispositiu.  
 
En les eines que posem aquí d’exemple podem organitzar fàcilment un canal propi amb 
una direcció única que ens servirà de referència. Per exemple, en el cas de YouTube, 
http://www.youtube.com/user/elnostreusuari. 
 
A més existeix també l’opció de crear el nostre propi vídeo-currículum, on, d’una forma 
prou original, podem posar en relleu els nostres punts forts amb una eina molt dinàmica 
com és el vídeo. El vídeo-currículum no ha de ser gaire llarg (entre un i dos minuts), no 
es tracta d’un reportatge; si som d’interès l’empresa segur que es posarà en contacte 
amb nosaltres per establir una entrevista, sigui presencial o digital. Cada cop més ens 
podem trobar per a determinats llocs de treball que ens convoquin a una entrevista a 
través d’alguna eina de comunicació digital que no requereixi cap desplaçament. Afegeix 
agilitat i economia de recursos als processos; pensem, per exemple, en processos de 
selecció que es realitzen per cobrir places en llocs a molta distància geogràfica. 
 

YouTube: http://www.youtube.com 
Vimeo: http://www.vimeo.com 
Socialcam: http://www.socialcam.com 

 
Presentacions 
 
Aquesta és una opció molt interessant de cada a publicar continguts relacionats amb 
documents tipus presentació o documents de treball que s’escapin del format que ens 
dóna un bloc. I, de fet, també podem inserir el document en qüestió en una entrada 
d’un bloc simplement afegint-hi el codi HTML que ens facilita la pàgina d’origen. Tot i 
que pugui semblar complex per a algú poc familiaritzat, en realitat és un procediment 
molt senzill. 
 

Slideshare: http://www.slideshare.net 

http://www.flickr.com/
http://www.pinterest.com/
http://www.youtube.com/user/elnostreusuari
http://www.youtube.com/
http://www.vimeo.com/
http://www.socialcam.com/
http://www.slideshare.net/
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Prezi: http://www.prezi.com 
 

Les xarxes socials 
 
En essència tenim dos grans tipus de xarxes socials, les generalistes i les específiques. 
Tant en les unes com en les altres podem treballar els nostres perfils públics per tal que 
donin la imatge que ens interessa. Això sí, cal aplicar el sentit comú des del primer 
moment i no obrir perfils arreu que després no tinguem capacitat de mantenir actius i 
amb cert nivell d’actualització quotidiana. 
 

 Xarxes socials generalistes 
 
Les xarxes generalistes són aquelles que no limiten la participació dels usuaris segons 
cap criteri específic més enllà de l’edat mínima per obrir-hi un perfil. Però no pel fet de 
ser generalistes poden arribar a tenir menys sentit per a nosaltres. Les més conegudes i 
populars són: 
 
Facebook 
 
És la xarxa social per excel·lència i la que més èxit està tenint a escala mundial. Amb més 
de 1.000 milions de comptes oberts, ens facilita a través del popular timeline la 
publicació de tot tipus de continguts. Actualment permet crear un perfil personal on 
compartir imatges, vídeos, actualitzacions de perfil o crear esdeveniments, entre d’altres 
funcionalitats, de manera que allò que fem o compartim a la comunitat pot arribar a 
tenir una visibilitat realment impressionant.  
 
No només això, sinó que l’obertura de Facebook a aplicacions de tercers ha fet que 
emergeixin noves plataformes de reclutament de candidats com Beknown (que pertany 
a Monster, un dels portals de feina més destacats del món). Des de dins de Facebook, 
doncs, podem accedir a tot tipus d’ofertes de feina, emplenar el nostre perfil 
professional, i establir noves relacions i contacte amb d’altres professionals.  
 
Tot plegat perquè el temps que les persones passen dins les xarxes socials resta 
capacitat d’atracció a llocs web més convencionals i, en conseqüència, fan tots els 
esforços possibles per arribar a captar l’atenció dels candidats més idonis. 
 
http://www.facebook.com 
 
Twitter 
 
Ha esdevingut un lloc protagonista en els darrers temps, i ha arribat ja a 600 milions 
d’usuaris. La seva facilitat rau en el fet que tot es basa en missatges de 140 caràcters que 
qualsevol pot preparar des del seu dispositiu mòbil, tauleta o ordinador d’escriptori. Es 
basa en relacions asimètriques, és a dir, el fet que seguim els missatges d’algú no implica 
que aquest altre ens segueixi. És per aquest motiu que alguns autors classifiquen Twitter 
dins les eines de microblogging, d’altres com a simple eina de comunicació, i aquí hem 

http://www.prezi.com/
http://www.facebook.com/
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preferit considerar-lo una xarxa social per l’objectiu que tenim de connectar-nos amb 
altres professionals. 
 
A Twitter també podem ordenar els comptes que ens resulten d’interès en llistes que 
ens en facilitin el seguiment, atès que la missatgeria va a una velocitat tan important que 
no podem pretendre llegir-ho tot.  
 
Twitter ens permet compartir enllaços en els missatges, cosa que obre la porta a enviar-
hi entrades del bloc, fotografies, vídeos i, en definitiva, qualsevol tipus de contingut que 
disposi d’una adreça web única (la URL que podem visualitzar en el navegador). 
 
I, finalment, una funcionalitat interessantíssima és el seguiment de converses a través 
d’etiquetes (hashtags), que tenen el format #etiqueta. Això permet que puguem 
conversar amb qualsevol persona del planeta dins Twitter tant si hi estem connectats 
com si no, fer-hi relació, intercanviar opinions o establir una relació que seguirà en el 
món físic. Imaginem, per exemple, que estem buscant feina i assistim a un esdeveniment 
(fòrum, conferència, fira) que es dinamitza des de Twitter amb una etiqueta 
determinada. Llavors podem veure directament qui hi participa, intervenir-hi, afegir-hi la 
nostra visió i, en definitiva, fer els primers passos en el networking professional.  
 
Ja existeixen consultores i projectes específics que utilitzen Twitter com a canal de 
difusió de les ofertes de treball. I, de fet, bona part de les grans consultores i empreses 
de treball temporal redifonen les adreces de les seves ofertes a través dels seus perfils 
de Twitter o amb una etiqueta en concret, tipus #feina, #trabajo i similars. 
 
La xarxa no substitueix les relacions personals cara a cara que s’han de produir més 
endavant, però facilita enormement arribar a connectar amb aquelles persones que 
resultaran nodes clau en la nostra xarxa de contactes. 
 

 Xarxes socials especialitzades 
 
Les xarxes especialitzades són aquelles que tenen un motiu en concret per ser-hi 
presents. Aquí ens centrarem en les que estan dirigides a professionals; n’hi ha 
d’específiques per a determinats sectors (per exemple, salut i medicina) i d’obertes a tot 
tipus de professionals. 
 
LinkedIn 
 
S’ha imposat a escala mundial com la xarxa per a professionals per excel·lència. Tot i que 
molts usuaris l’utilitzen com un simple directori de contactes, ens ofereix un 
impressionant valor afegit que cal explotar. Tot i que la majoria de funcionalitats són 
gratuïtes cal destacar que algunes no ho són i estan reservades per als usuaris de 
pagament. 
 
En primer lloc és clau que tinguem un perfil públic ben preparat i polit. Es tracta d’alguna 
forma del nostre CV més públic, el més semblant al document tradicional que coneixem. 
Aquí podrem detallar la nostra experiència laboral, la formació, capacitats destacades, 
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recomanacions de tercers, fotografia de perfil, perfils públics (bloc, Twitter, etc.). Però 
també hi podrem relacionar els continguts publicats en llocs com Slideshare, de forma 
que quan algú visiti el nostre perfil a causa d’un procés de selecció s’emportarà una 
imatge prou completa sobre nosaltres. Aquest perfil públic té una adreça web que 
podrem incloure en el CV tradicional entre les dades de contacte per facilitar que els 
reclutadors puguin seguir buscant més informació sobre nosaltres i puguem destacar 
sobre la resta de candidats molt abans d’haver fet cap prova. 
 
LinkedIn ens ofereix diverses funcionalitats, entre les quals destaquen: 
 

o Contactes. Podem cercar activament aquells professionals amb els quals volem 
contactar i demanar-los de ser a la nostra xarxa, amb la qual cosa anem teixint 
poc a poc la nostra pròpia xarxa. 

 
o Grups. Existeixen grups sobre pràcticament qualsevol sector o tema. És 

important que identifiquem aquells que poden ser del nostre interès i comencem 
a participar-hi de forma activa. Això ens facilitarà la interacció amb altres 
professionals amb els quals compartim interès i alhora anirà deixant rastre sobre 
la nostra visió professional, preparació, opinió, actitud envers la comunitat, etc. 
 

o Missatges. Podem enviar-nos missatges privats amb altres usuaris. D’aquesta 
manera podem activament iniciar un procés de networking que haurà de seguir 
després amb la interacció cara a cara. 

 
o Borsa de treball. LinkedIn s’ha convertit en un gegantí directori de professionals, 

de manera que és natural que les empreses estiguin interessades a publicar aquí 
les seves ofertes de treball. Fins i tot destacades empreses de treball temporal o 
grans empreses multinacionals han establert LinkedIn com un canal més en el 
qual publicar ofertes de feina. Però lògicament això també ha obert la possibilitat 
a tot tipus d’empreses i consultores petites de publicar ofertes a uns preus molt 
més baixos que els dels canals convencionals, fet que facilita la localització i 
identificació de processos de selecció. 

 

 Altres xarxes que poden resultar del nostre interès 
 
Xing: http://www.xing.com 
Viadeo: http://www.viadeo.com 
 
 

Casos i exemples  
 

a. El CV en arbre de Twitter 
 

Aquest és un exemple de creativitat aplicada a Twitter. Xavi Romero 
decideix cridar l’atenció d’una manera creativa, tot creant un arbre de 
decisions en els missatges del seu Twitter que alhora va fent descobrir el 

http://www.xing.com/
http://www.viadeo.com/
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professional a través de diferents perfils a Twitter que ell mateix ha anat 
preparant: 
 

 
 
A mesura que anem accedint als enllaços anem trobant nous perfils que 
finalment duen cap al seu nanobloc i les dades de contacte per correu 
electrònic. Una manera ben diferent i creativa de cridar l’atenció a la 
xarxa. 

 
b. Google Job Experiment  

 
El 2010 Alex Brownstein va crear una campanya de publicitat a Google 
Adwords de forma que quan algun dels grans responsables de les 
principals empreses de màrqueting dels EUA es buscava a si mateix 
trobava el missatge següent: 
 

 
 
Tota una invitació a fer-hi clic i seguir visitant la pàgina web en què Ian 
donava tot tipus de detalls sobre la seva feina i experiència anterior. 
L’estratègia li va sortir tan bé que va aconseguir dues ofertes de treball i 
finalment feina per un cost total de només 6 dòlars. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=7FRwCs99DWg 

  
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=7FRwCs99DWg
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c. Núria Fusté Massana va decidir el juliol de 2012 crear un vídeo per cercar 
nova feina com a mestra pocs dies després de perdre la seva. El tracte 
visual que hi va donar i la manera tan original que va utilitzar per 
presentar-se (explica els seus punts forts des d’una cuina) van fer que 
rebés tot una allau de visites, molta atenció dels mitjans públics i 
finalment ofertes de feina. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=70iSEMNVE_M 

 
 

d. Mario Ortega, dissenyador gràfic, buscava feina i per mostrar les seves 
habilitats va tenir la idea de crear el seu propi lloc web, on d’una manera 
molt visual, divertida i fresca presentava el seu impressionant (i aturat) 
currículum professional. La pàgina encara es pot consultar en línia i és tot 
un bon exemple de creativitat aplicada a la recerca de feina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mariobuscacurro.com/ 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=70iSEMNVE_M
http://www.mariobuscacurro.com/
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Recursos a la xarxa 
 
Bloguía de empleo  
http://bloguiadeempleo.wordpress.com/ 
 
Creative Commons 
http://es.creativecommons.org/ 
 
Delicious: Gestió dels marcadors 
http://www.delicious.com 
 
Google Reader: Lector RSS 
http://www.google.es/reader 
 
Jobsket: Portal de feina amb multiposting 2.0 
http://www.jobsket.es/ 
 
Kit de habilidades digitales básicas, de Roca Salvatella 
http://www.youtube.com/playlist?list=PL9DA08F9FA57668CE&feature=plcp 
 
Senior Manager  
http://www.seniorm.com 
 
Teoria dels sis graus 
http://es.wikipedia.org/wiki/Seis_grados_de_separación 
 
Yoriento 
http://www.yoriento.com 
 
Wiseri 
http://www.wiseri.com 
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