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Com crear un compte  

Després d'omplir les dades sol·licitades de nom, cognom, e-mail i data de naixement,, 

arriba una sol·licitud d'activació al correu electrònic ingressat.  

Convé tenir en compte que s'ha de posar la data de naixença real de la persona, doncs 

hi ha restriccions per a menors d'edat.  

Aquest és un exemple de l'e-mail que arriba. S'ha de fer clic en l'adreça web marcada 

en blava per a activar el compte. 

 

Després, el sistema pregunta algunes dades inicials. Si no s'està segur, vostè pot saltar 

aquests passos. AL posar les dades del correu ajuda a buscar amics en forma inicial 

segons la pantalla següent. 
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En aquesta següent pantalla, el sistema pregunta una mica més d'informació. Si no vol 

que estigui disponible aquesta informació, pot saltar aquest pas. 

 

En aquesta pantalla està l'opció d'unir-se o no a la comunitat xilena, això implica una 

xarxa que pot visualitzar les seves dades públiques per a així ser trobat. Se suggereix 

unir-se a la xarxa. 
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Després ve l'opció d'incloure dades personals. És aquí on s'ha de posar la major atenció 

doncs són dades que podrien ser visibles per qualsevol persona (depenent de les 

configuracions de privadesa que es disposin i que veurem en la segona part d'aquest 

manual).  

Se suggereix omplir només amb informació que pugui ser compartida i no tingui gens 

de privat. Prendre en compte que l'any de naixença una vegada indicat no es pot 

modificar posteriorment.  

Pot triar mostrar o no mostrar la data de naixença en el perfil. 
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Aquesta pantalla agrega més informació personal. No és necessari omplir-la si no 

requereix compartir aquesta informació. 
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En aquesta pantalla següent hi ha més informació personal. Si no vol que sigui visible, 

no l'empleni. Recordi només emplenar informació que vulgui compartir i que sigui de 

domini públic. 
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En aquesta pantalla es demanen dades laborals del perfil. Apliquen els mateixos 

suggeriments de les pantalles anteriors. 
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Recordi que tota aquesta informació és editable des de l'opció de perfil facebook al  

menú informació.  

Allà pot agregar, editar o eliminar informació en qualsevol moment. 

Configurar la seguretat i privadesa del seu compte facebook  

Primer ens trobem amb l'opció configuració en la barra superior. Ella desplega 3 

opcions: Configuració del compte; Configuració de privadesa i Configuració 

d'aplicacions. 
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Primer despleguem l'opció del meu compte i podem editar les dades bàsiques del 

compte de Facebook, en la pestanya Configuració: 

 

Després podem triar les notificacions que rebrem per i?mail de les accions que fem o 

facin els nostres amics i les aplicacions que hem acceptat.  

Se suggereix marcar totes en un començament. Tota indicació arribarà per e-mail, i si 

no ens agrada, les podem desactivar en el futur. Amb aquesta eina sabrem si ens 

escriuen, si ens volen situar, etc. 



 

Major, 93 - 08783 Masquefa | NIF: P0811800B  | Tel. 93 772 50 30 | Fax 93 772 53 11 | e-mail:masquefa@diba.cat  |  www.masquefa.cat 
 

11 

 

Privadesa en Facebook  

Entrem a la secció clau de la privadesa: configuració de privadesa.  

Aquest menú dóna 4 opcions: Perfil; Recerques; Notícies i mur; Aplicacions:  

a) Privadesa 
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Dintre de l'opció perfil trobem les alternatives de privadesa per a cadascun de les 

dades. Les opcions són múltiples i el compartir dades depèn de cada ítem i és 

individual. Podem compartir la informació amb:  

• Tots ( qualsevol persona ) 

• Les meves xarxes i amics (Xile en aquest cas i els meus amics prèviament 

autoritzats) 

• Amics dels meus amics 

• Només els meus amics 

• Personalitzar l'opció  

En aquesta secció se suggereix que el perfil ho puguin veure tots (així permet la 

recerca en Facebook i ser trobat pels nostres coneguts i no involucra informació 

confidencial de cap tipus).  

No obstant això, en la resta de les opcions se suggereix que la informació només la 

puguin veure els amics (persones prèviament autoritzades per nosaltres). La pantalla 

següent permet observar els diferents camps i les seves possibilitats. 
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En aquesta pantalla hi ha més opcions de privadesa per a la informació més detallada. 

Igual suggeriment: que només pugui ser vista pels amics. 
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b) Privadesa-Recerques  

En l'opció Privadesa-Recerques es pot triar el que es veu quan algú ens busca en 

Facebook. Això és important per a no develar més informació de la qual volem 

mostrar.  

Per això se suggereix revisar bé cada opció de manera que sapiguem realment què 

estem mostrant a les altres persones que no ens coneixen. 
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c) Privadesa-Notícies i mur  

En aquesta opció Privadesa-Notícies i mur podem indicar que es veu i que no del que 

publiquem i les nostres accions en el perfil. Se suggereix la mateixa recomanació 

anterior, revisar bé què volem que les altres persones ?en aquest cas els nostres 

amics? sàpien que fem o no. 
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Pantalla d'anuncis socials. Recomanat també només per als nostres amics. 

Com desactivar el compte de Facebook  

En la secció configuració, opció configuració del meu compte tenim com última opció 

la desactivació del compte. Això genera que ja no estigui disponible el nostre perfil en 

Facebook i anul·la tots els vincles creats en ell amb anterioritat (amics, fotos, videos, 

mur, etc.). Facebook oferix la possibilitat de reactivar-la posteriorment usant el correu 

i clau que en el primer moment es va lliurar. 
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