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Què és això de la  
web 2.0? 
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La Web 1.0 
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Les webs dels anys 90 



La web 2.0 



• No és una nova tecnologia, ni una forma de 
programació, és una altra forma d’entendre Internet: 
• Internet com a eina bidireccional de comunicació. 
• Espai ple d’aplicacions que ens permeten treballar 

des de qualsevol ordinador. 
• Espai en el que les aplicacions interactuen entre 

elles. 
 

• També és una moda i una estètica: 
• Existeix el look 2.0 
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Les diferents dimensions de la 
Web 2.0 



Neixen tots els Social Media 
Sites 
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Neixen totes  
les xarxes socials 
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La Web 3.0 
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Internet esdevé mòbil 



Quasi el 50% dels nostres 
usuaris naveguen des de 
mòbils 



A més… 

• Des del 21 de març del 2015 Google penalitza 
en les cerques mòbils les webs que no es 
veuen bé. 

 

• Test:  
https://www.google.com/webmasters/tools/
mobile-friendly/  
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Els dispositius van geolocalitzats 



Google ho 
fa servir 
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On donar d’alta el nostre 
negoci? 



Apareixen nous tipus de 
negoci 
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La realitat Augmentada 



Google Glasses  retirades 
del mercat 
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La realitat Virtual 



The internet of things 
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Les màquines entenen als humans 
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Les cerques a Google 
comencen a ser semàntiques 
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Com evolucionen 
els mitjans socials? 
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En RESUM 



Resum de la sessió 

• Internet ha canviat molt els darrers anys, però 
la base segueix estant la web (interactiva), 
amb totes les eines socials. 

• El mobile marketing ens interessa. 

• Cal assegurar-nos que el nostre lloc web és 
responsive. 

• Cal donar-nos d’alta a les bases de dades de 
geolocalització. 
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Els pilars de la 3.0 

• Internet esdevé mòbil perquè tothom fa servir 
aplicacions al núvol. 
– Els dispositius utilitzen la geolocalització. 

– Apareix la realitat augmentada. 

– Tot es connecta a internet (the internet of things) 

• Les bases de dades són estàndards. 
– Es poden començar a aplicar algoritmes que simulen 

intel·ligència.  La web semàntica. 

– Els programes interactuen bé entre ells i s’entenen. 

– Permet el big data. 
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Moltes gràcies 

Montserrat Peñarroya 
Tel. 935377605 -  Mòb. 639141269 

montse@quadrantalfa.com 
www.3isic.com  

www.montsepenarroya.com 
www.facebook.com/Montserrat.Penarroya 

www.Twitter.com/montsepenarroya 
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