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Què farem avui? 

	  

Plataforma	  col.laboraDva	  Drive	  
	  
RSS	  
	  

Evernote??	  
 
 







 
Treballar al núvol 
 



 
  
 



 
  
 







  

Vídeo	  introductori	  
Vídeo	  guia	  	  
Tutorial	  de	  text	  
Canal	  youtube,	  UDMFiC	  Girona,	  exemples	  de	  tasques,	  

o  Com	  inserir	  imatges	  i	  links	  en	  	  documents?	  

o  Com	  comparDr	  un	  document	  (exemple	  presentació)	  fet	  amb	  google	  drive?	  

o  Com	  inserir	  comentaris	  en	  un	  document	  (exemple	  en	  presentació)	  

comparDda	  al	  drive?	  

 



Alerta	  confidencialitat:	  HC,	  CIPs	  



Pàgines personalitzades RSS 
Really Simple Syndication 

 

Cercadors personalitzats 



Cercadors personalitzats 

Com funciona ? 
 
1. Rastreig,  indexació 
2. Algorismes 
3. Evitar spam 

Tuberculosi 
 
 

Aproximadament 152.000 resultats  
(0,26 segons)  

 



Tunejar-lo, adaptar-lo a  les nostres preferències 

Cercadors personalitzats 



Dirigirem  la recerca a les pàgines web que  seleccionem 

Cercadors personalitzats 



https://www.google.es/cse 

Cercadors personalitzats 



https://www.google.es/cse 

Cercadors personalitzats 

http://atencioncontinuada.blogspot.com.es 
http://docenciaaltopalancia.blogspot.com.es 
http://udmfycofradelicias.blogspot.com.es 
http://urgenciasbidasoa.wordpress.com 

http://residentesmfycleon.blogspot.com.es 
http://docenciaalgemesi.blogspot.com.es 

http://residentespiedrabuena.blogspot.com.es 
http://fcekialde.blogspot.com.es 

http://udmficmenorca.wordpress.com 
http://docenciaenplasencia.blogspot.com.es 

http://udmfycsevilla.wordpress.com 
http://rafalafena.wordpress.com 

http://sesionesalza.blogspot.com.es 
http://docenciacselgreco.wordpress.com 

http://foietes.wordpress.com 
http://rincondocentemfyc.wordpress.com 
http://residentesfamilia.blogspot.com.es 
http://sesionessanblas.blogspot.com.es 

http://docenciacalvia.com 
http://residentsfamiliagirona.blogspot.com.es 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://www.google.es/cse 

Cercadors personalitzats 

http://atencioncontinuada.blogspot.com.es 
http://docenciaaltopalancia.blogspot.com.es 
http://udmfycofradelicias.blogspot.com.es 
http://urgenciasbidasoa.wordpress.com 

http://residentesmfycleon.blogspot.com.es 
http://docenciaalgemesi.blogspot.com.es 

http://residentespiedrabuena.blogspot.com.es 
http://fcekialde.blogspot.com.es 

http://udmficmenorca.wordpress.com 
http://docenciaenplasencia.blogspot.com.es 

http://udmfycsevilla.wordpress.com 
http://rafalafena.wordpress.com 

http://sesionesalza.blogspot.com.es 
http://docenciacselgreco.wordpress.com 

http://foietes.wordpress.com 
http://rincondocentemfyc.wordpress.com 
http://residentesfamilia.blogspot.com.es 
http://sesionessanblas.blogspot.com.es 

http://docenciacalvia.com 
http://residentsfamiliagirona.blogspot.com.es 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuberculosi 
 
 

Aproximadament 48 resultats 
 (0,63 segons) 

 



Rss 



Vull	  estar	  al	  dia	  de	  les	  pàgines	  web	  mèdiques	  però…	  
	  
	  

Les	  Dnc	  al	  “favoritos”	  del	  pc	  de	  casa	  
Les	  haig	  de	  visitar	  una	  per	  una	  

Quan	  les	  visito	  no	  Dnc	  temps	  de	  llegir-‐ho	  
Quan	  Dnc	  temps	  no	  les	  recordo	  o	  no	  esDc	  davant	  el	  pc	  

de	  casa	  
Les	  podria	  tenir	  al	  mòbil?	  

	  	  
	  	  
	  



RSS	  /	  Feeds	  /	  atom	  

● És	  una	  "altra"	  manera	  de	  veure	  pàgines	  web	  /	  blocs	  
● Et	  dones	  d'alta	  a	  la	  pàgina	  original	  (Lector	  de	  no7cies	  (feeds))	  
● No	  has	  de	  buscar	  les	  novetats,	  et	  venen	  
● Cada	  "arDcle"	  és	  un	  feed	  
● S'uDlitza	  un	  lector	  de	  feeds:	  

o tens	  una	  "biblioteca	  personal"	  dels	  feeds	  
o amb	  buscador:	  no	  cal	  recordar	  on	  era,	  només	  que	  ho	  vas	  llegir	  

 
 

informació actualitzada   
de les teves págines web favorites 



● Farmacologia:	  	  
o hdp://www.hemosleido.es/	  
o 	  hdp://w3.icf.uab.es/noDbg/index.php	  
o hdp://elrincondesisifo.wordpress.com/	  

● Medicina	  en	  general.	  Guíes	  clíniques	  internacionals:	  
o hdp://www.fisterra.com/fisterrae/	  (via	  ecap/	  ...	  novedades)	  

● MFIC	  blogs	  d'opinió:	  
o hdp://vicentebaos.blogspot.com/	  
o hdp://rafabravo.wordpress.com/	  

Pàgines	  personalitzades	  
● Urgències	  

o "Lifeinthefastlane"	  
 
 



Vídeo introductori 
Vídeo tutorial  
RSS avançat 

Fever 

Pulse 

Flipboard 

Newsblur 



Servei	  web	  	  que	  permet	  agrupar	  conDnguts	  de	  diversos	  
pàgines	  web	  en	  una	  sola	  presentació	  

	  
Escriptori	  virtual	  

	  
Personal	  o	  col.lecDu	  

Netvibes 

Agregador	  que	  permet	  llegir	  els	  feeds	  de	  les	  
pàgines	  que	  seguim	  

	  
Lector	  de	  Rss	  

 
Revista	  electrònica	  

Feedly 
Feedly Mac app  Android 

Netvibes: registre 



Exemples 
 
● 	  Feedly	  ha	  guanyat	  molts	  adeptes	  i	  està	  treient	  noves	  versions:	  blog	  
● 	  Feedly	  twider	  
● Com	  afegir	  fonts	  a	  Feedly	  
● Com	  instalar-‐lo	  al	  Google	  Chrome,	  diposiDus	  Android	  
● 	  Com	  descarregar-‐lo	  per	  android	  

www.feedly.com	  



Servei web  que permet agrupar continguts de 
diversos pàgines web en una sola presentació 

 
Escriptori virtual 

 
Personal o col.lectiu 



	  
Servei	  web	  	  que	  permet	  agrupar	  conDnguts	  

de	  diversos	  pàgines	  web	  en	  una	  sola	  
presentació	  

	  
Escriptori	  virtual,	  personal	  o	  col.lecDu	  

	  
	  

Netvibes 

Netvibes: registre 

Son Llatzer 

Groningen University 

Blog d'un metge de família  



	  
	  Servei	  mulDplataforma	  que	  permet	  

recopilar	  i	  	  organitzar	  la	  informació	  digital	  ja	  
sigui	  conDngut	  web	  o	  mulDmèdia.	  A	  més	  de	  
tenir	  l’avantatge	  de	  tenir-‐hi	  accés	  des	  de	  

qualsevol	  pc,	  tauleta	  o	  mòbil.	  
	  
	  
	  
	  

Evernote 

Evernote: registre 

Anotacions 

Pàgines web 

Audio imatges 

Documents 



	  
	  
	  
	  
	  
	  Evernote web clipper 

http://projectes.camfic.cat/CAMFiC/Projectes/I_EAP/Presentacio.aspx 

Benvingudes i benvinguts a totes i tots, Aquest és el I Congrés d’Equips d’Atenció 
Primària (EAP) . Fa un parell d’anys que vàrem pensar que era molt important que 
els EAP tinguessin un espai de trobada fora del Centre d’Atenció Primària (CAP), un 
lloc on poder aprendre, ensenyar i compartir experiències entre totes les persones 
que, dia rere dia, treballen en equip, gestionen conflictes i es comuniquen 
constantment. Un equip que fa pinya per donar un excel·lent servei als ciutadans del 
nostre ... 
 

 

carpeta compartida evernote 
amb exemples de captures 
d’informació 



Per	  diagramar…	  
	  
Per	  treballar	  els	  pdfs…	  
	  
Per	  	  converDr	  fitxers…	  
	  
Per	  fer	  mapes	  mentals	  …	  
	  
Per	  	  gesDonar	  bibliografia	  …	  
	  
Per	  dissenyar	  pòsters,	  infografies….	  

To	  be	  conDnued...	  


