
Hola oients de Cabiló Radio. 

Torne a estar en vosaltres, soc Virtu i  hui  vaig a parlar-vos de la xarxa social mes gastada: el 
facebook. 

Per a mi el facebook és al mon digital com un pati de veïns on connectar-te és obrir la finestra 
del pati de llums i poder saber que estan fent els teus coneguts.  El “boom” d’esta xarxa social 
es va produir quant va passar de  ser d’us universitari a ser d’us general.  El seu èxit, segons el 
meu punt de vista, recau en la facilitat d’us, en la enorme capacitat que té per poder 
interconectar a les persones i crear fàcilment xarxes de contactes.   

Ara be, tenim que tindre clar que el facebook sols mostra el que nosaltres volem mostrar per 
tant es important conèixer com mantindre la nostra privacitat.  

Cada vegada que Facebook fa un canvi en la seua aparença es solen veure afectades les 
configuracions de privacitat així que anem a pegar-li una ulladeta per saber que podem fer per 
la NOSTRA PRIVACITAT. 

Per accedir a la  configuració de privacitat sols tenim que estar dins del facebook i anar a la 

part superior i dreta de la pantalla, just on hi ha un candaet. Des d’este candaet   tenim 
una visió de les cosetes que podem ocultar o mostrar. 

 



Primer apartat.- QUI POT VEURE LES MES MEUES COSES?  

 

Ací podem configurar tres cosetes: 

1.- Qui te accés a la informació que jo publique en el meu mur o biografia. Si vos fixeu esta 
informació pot ser:  

Publica, es a dir oberta i accessible per a qualsevol. 

Sols visible per als amics 

Sols accessible per a mi. 

O amb un accés personalitzat.  Amb esta ultima opció i si ens creem grups per 
organitzar els nostre contactes, podem ocultar publicacions impedint la seua 
visualització a grups de contactes concrets. 

2.- Registre d’activitat.  

Entrant al registre d’activitat podem revisar el que hem anat publicat nosaltres o altres en el 
nostre mur per si volem oculta o mostrar esta informació.  Ex. Ocultar de la meua biografia 
quant em faig amic d’algu. 

3.- Com veuen els altres la nostra biografia? 

 

Esta ferramenta a mi em pareix molt interessant. Hem fet un canvi en la configuració i per 
exemple hem posat que vegen la nostra biografia tots el nostres amics a excepció del nostre 
cap, com podem saber que ho hem fet be? Senzillament seleccionar esta opció i triant el 
contacte del nostre cap i ens mostrarà com ell veu la nostra biografia. Proveu-ho, per que 
sempre resulta interessant que els que els altres veuen nostre!! 



 

A part d’estes opcions bàsiques també podeu: 

(*) Canviar la forma de vore les publicacions ja fetes.  

Per aixó sols tenim que anar a la publicació i al final de la mateixa, just al costat de l’hora de 
publicació, voreu un símbols: Bola de mon: públic, 2 siluetes: amics, Candao: sols jo, Rosca: De 
forma personalitzada. Al punxar damunt del símbol ens eixiria un desplegable per triar la 
forma de visualització a la que volem canviar. 

 

2.- Ocultar les publicacions de la biografia. 

A la dreta de la publicació que ja hem fet voreu que hi ha  dos símbols: una estrella i un llapis. 
Al triar el llapis voreu que s’obrin varies opcions, amb la d’ocultar esta publicació estarà 
amagada de la nostra biografia. 

 

 

3.- Triar qui pot publicar coses en la nostra biografia. 

A vegades tenim un amic o un conegut que li encanta posar-mos frases fetes al nostre mur. 
Aixó ho podem limitar i per fer-ho tenim que anar a la rosca que hi ha a la part dreta i superior 
de la pantalla, triar la opció de “Configuració del compte” i seleccionar de la esquerra la opció 
de “Biografia i etiquetado”. Des d’este apartat podrem triar qui pot vore quand algu publica o 



ens etiqueta a nosaltres en alguna foto, així com també podem revisar eixes publicacions 
abans de que es mostre al facebook. 

Un exemple de l’us d’esta funcionalitat poser posar que sols ho veja jo quant algú m’etiqueta 
en una foto, de forma que sols jo i després de vorer-la decidix si fer-la publica o no. 

 

 

Ufff.. no vos podeu imaginar el que em costa explicar estes cosetes sense un soport gràfic. 
Espere i dessitge que m’hageu entes i sino sempre podeu preguntar-me. Però  avise que a 
l’hora del café  m’agrada disfrutar d’altres temes de conversa. ;-) 

 

Ah.. i per acabar, segurament alguns ja tindreu la nova interfaz al facebook i sino serà en breu: 
Passareu de tindre les publicacions organitzades en dos columnes i una línea de temps en mig, 
a una única columna a la dreta amb les publicacions. Diuen les males llengües que s’assembla 
massa al Google+. 

 

Al pròxim programa citem als pares, ja que parlarem dels programes de control parental. J 

 


