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Què és 

• Instagram és una xarxa social de fotografia 
mòbil 

• Es va crear l’any 2010 (història) 

• Té més de 300 milions d’usuaris 

• Més de 70 milions d’imatges publicades al dia 

• És una aplicació gratuïta per telèfons mòbils 

 

 

 

http://instagram.com/press/


 



Com utilitzar Instagram 

• Primer descarregar l’aplicació en el nostre 
telèfon smartphone 

– App Store 

– Google Play 

 

 

 

https://itunes.apple.com/es/app/instagram/id389801252?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&referrer=utm_campaign=home%26utm_medium=install_link%26utm_source=instagramweb


Descarregar aplicació 



Instagram 



Instagram 



Publicar una foto 

• Per compartir una imatge a Instagram hem de 
seguir els següents passos: 

1. Disparar amb la càmera del mòbil* 

2. Editar la fotografia, escollir un enquadrament, 
modificar la llum, colors, etc.. 

3. Afegir una descripció 

4. Publicar! 

 

 

 

 



Disparar una foto 

• És la part més important de tot el procès. Sense 
una bona foto d’inici és complicat compartir una 
imatge que resulti atractiva i tingui una bona 
acceptació. 
– Enquadrament 

– Llum 

– Composició 

– Color 

– Estil 

– Història 

 

 

 

 



Disparar una foto 

@albertomakusikusi 
dos, un mundo !!! 



Edició 

• L’edició ens permet “cuinar” la imatge original 
capturada amb la càmera quasibé sense límit. 

– Ampliació, enquadre, orientació 

– Filtres, de tot tipus 

 

 

 

 

 
@viajares 



Filtres 

• Edició, eines 

 

 

 

 

 



Filtres 

• Filtres de tota mena! 

 

 

 

 

 



Descripció 

• Una vegada ja tenim la nostra imatge a punt 
per publicar podem afegir la part textual i la 
informació que volem associar amb la foto. 

– Descripció 

– Etiquetes o tags 

– Localització geogràfica 

– Afegir persones 

 

 

 

 

 



Publicar 

• Publicar és compartir la foto socialment. 

– Publicar 

– Compartir a les xarxes socials 

– Facebook, Twitter, Tumblr i Flickr 

• Enviar de forma directa 

 

 

 

 

 



Interaccions 

• Interacció amb altres usuaris a Instagram 

– Likes en una foto 

– Followers (Les persones que ens segueixen) 

– Following (A qui seguim nosaltres) 

– Gestió de comentaris 

• Bones pràctiques 

 

 

 

 

 



Comunitats instagrammers 

• Comunitats de fans d’Instagram (Igers) per tot 
el món. Organitzen trobades, concursos, i 
treballen amb marques comercials 

– http://instagramers.com/spanish/ 

– http://instagramers.com/links/cities/spain/ 

 

 

 

 

 

 

http://instagramers.com/spanish/
http://instagramers.com/spanish/
http://instagramers.com/links/cities/spain/
http://instagramers.com/links/cities/spain/


Comunitats instagrammers 

– https://www.facebook.com/ins
tagramersbcn 

– http://instagram.com/IGersBcn 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/instagramersbcn
https://www.facebook.com/instagramersbcn
https://www.facebook.com/instagramersbcn
http://instagram.com/IGersBcn
http://instagram.com/IGersBcn


Altres Apps relacionades 

• Aplicacions relacionades i links 

– http://iconosquare.com/ 

– http://websta.me/ 

 

 

 

 

 

http://iconosquare.com/
http://iconosquare.com/
http://iconosquare.com/
http://websta.me/
http://websta.me/


Apps relacionades 

• InstaEdit+ 

– Per retocar, 
editar, i 
preparar les 
fotos abans de 
posar-les a 
Instagram 

 

 

 

 

 



Apps relacionades 

• SplitPic 

– Parteix la 
pantalla en 
diferents espais 
per muntar una 
foto a base 
d’altres imatges 

 

 

 

 

 



Apps relacionades 

• Hiperlapse 

– http://blog.instagram.com/post/95829278497/hy
perlapse-from-instagram 

 

 

 

 

 

 

http://blog.instagram.com/post/95829278497/hyperlapse-from-instagram
http://blog.instagram.com/post/95829278497/hyperlapse-from-instagram
http://blog.instagram.com/post/95829278497/hyperlapse-from-instagram
http://blog.instagram.com/post/95829278497/hyperlapse-from-instagram
http://blog.instagram.com/post/95829278497/hyperlapse-from-instagram
http://blog.instagram.com/post/95829278497/hyperlapse-from-instagram
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