
1. Utilitza les dades que inclous al teu perfil (biografia, imatge, enllaç amb la teva web, etc.) Per 

donar confiança a aquelles persones a qui comencis a seguir i no et coneguin, i també per 

orientar possibles seguidors. 

2. A Twitter no cal seguir tothom qui et segueix: selecciona aquells usuaris que et poden oferir 

alguna cosa segons els teus interessos. Pots començar observant a qui segueixen persones de 

la teva confiança i comprovant si tenen uns interessos semblants als teus. 

3. Tuiteja sobre temes que puguin interessar als teus seguidors: coses que fas i que puguin 

interessar els altres (per exemple, sobre el llibre que llegeixes, sobre el concert al qual vas a 

assistir, etc.); Informacions interessants que trobes a la Xarxa, una opinió sobre un fet 

d'actualitat, etc. 

4. Tingues en compte que Twitter és completament públic i els teus seguidors no són "amics", 

sinó persones a qui els poden interessar  les teves  informacions i idees. Digues en Twitter 

només allò que podries dir en públic i mostra només imatges que no et faria res penjar 

públicament en un mural de la teva aula. 

5. Twitter no és un xat: les converses massa llargues és millor fer-les mitjançant missatges 

directes, per no molestar seguidors no interessats en l'assumpte. 

6. Interactua amb els altres: comparteix i comenta les seves informacions, respon a les seves 

preguntes, proporciona ajuda quan algú la demana i demana-tu quan la necessitis; agraeix les 

ajudes, etc. No oblidis utilitzar "@ (nom d'usuari)" quan mencionis a algú. 

7. Esmenta l'autor d'allò que piules per respecte a ell i perquè així dónes pistes sobre comptes 

interessants. Tens dues opcions: el retuit o afegir "Via @ xxx". Comparteix l'enllaç (escurçat) 

que correspongui a la font del que publiques. 

8. Si reprodueixes un text pres d'alguna font, escriu-lo entre cometes i publica’n l'enllaç, de 

manera que es pugui distingir de les teves pròpies informacions i opinions. 

9. Evita els insults i desqualificacions cap als usuaris amb els quals estàs en desacord o dels que 

has rebut un comentari descortès, sigues respectuós i cortès si vols manifestar el teu desacord. 

10. Facilita la lectura dels teus tuits mitjançant l'ús adequat i correcte de la llengua, evitant 

abreviatures, escrivint amb minúscules i sense abusar de les etiquetes, hashtags (les paraules 

que van precedides d'un signe # i que serveixen per agrupar tuits al voltant d'un tema comú a 

molts usuaris) ni de les emoticones. 
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1. _____________ les dades que inclous al teu perfil (biografia, imatge, enllaç amb la teva web, 

etc.) Per donar confiança a aquelles persones a qui comencis a seguir i no et coneguin, i també 

per orientar possibles seguidors. 

2. A Twitter no ___________ tothom qui et segueix: __________aquells usuaris que et poden 

oferir alguna cosa segons els teus interessos. Pots començar observant a qui segueixen 

persones de la teva confiança i comprovant si tenen uns interessos semblants als teus. 

3. ______________ sobre temes que puguin interessar als teus seguidors: coses que fas i que 

puguin interessar els altres (per exemple, sobre el llibre que llegeixes, sobre el concert al qual 

vas a assistir, etc.); Informacions interessants que trobes a la Xarxa, una opinió sobre un fet 

d'actualitat, etc. 

4. _______________ que Twitter és completament públic i els teus seguidors no són "amics", 

sinó persones a qui els poden interessar  les teves  informacions i idees. _____________ en 

Twitter només allò que podries dir en públic i ___________ només imatges que no et faria res 

penjar públicament en un mural de la teva aula. 

5. Twitter no és un xat: les converses massa llargues és millor fer-les mitjançant missatges 

directes, per no molestar seguidors no interessats en l'assumpte. 

6. _____________amb els altres: comparteix i _____________ les seves informacions, 

_______________ a les seves preguntes, ________________ ajuda quan algú la demana i 

____________’n-tu quan la necessitis; ________________ les ajudes, etc. No ___________ 

utilitzar "@ (nom d'usuari)" quan mencionis a algú. 

7. _____________________ l'autor d'allò que piules per respecte a ell i perquè així dónes 

pistes sobre comptes interessants. Tens dues opcions: el retuit o afegir "Via @ xxx". 

___________________ l'enllaç (escurçat) que correspongui a la font del que publiques. 

8. Si reprodueixes un text pres d'alguna font, __________-lo entre cometes i _________’n 

l'enllaç, de manera que es pugui distingir de les teves pròpies informacions i opinions. 

9. ____________ els insults i desqualificacions cap als usuaris amb els quals estàs en desacord 

o dels que has rebut un comentari descortès, ________ respectuós i cortès si vols manifestar 

el teu desacord. 

10. ___________ la lectura dels teus tuits mitjançant l'ús adequat i correcte de la llengua, 

evitant abreviatures, escrivint amb minúscules i sense abusar de les etiquetes, hashtags (les 

paraules que van precedides d'un signe # i que serveixen per agrupar tuits al voltant d'un tema 

comú a molts usuaris) ni de les emoticones. 
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