
1  LA PARAULA GENUÏNA

 Substitueix els estrangerismes subratllats per les paraules corresponents en la nostra llengua. 

• A cada post que publicava en el blog li feien algun comentari. 

"                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Li he posat un like a la selfie que Miquel ha compartit en Facebook.

"                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Si no poses el password correctament, no podràs entrar-hi. 

"                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• El seu blog té a muntó de followers.

"                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2  MOTS ENCREUATS 

 Resol aquests mots encreuats sobre les xarxes socials.

seguidors • m’agrada • contrasenya • apunt • autofoto

1

4

L

2

A Q

L

P 3

B A I

V

C I

Verticals 

1 Dades que un usuari introdueix en 
una xarxa social perquè el coneguen.

2 Reenviar una piulada publicada 
anteriorment per un altre usuari  
de la xarxa.

3 Personatge virtual definit amb 
característiques escollides per 
l’usuari d’una xarxa social perquè  
el represente.

4 Persona que gestiona un blog  
o que és aficionada a llegir-ne.

Horitzontals

A Posar en una imatge el nom  
d’un usuari que hi apareix. 

B Usuari que administra una pàgina 
web o un grup en una xarxa social.

C Persona que usa una xarxa social.
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3  EXPRESSIONS ESTRANGERES 

 Relaciona cada paraula o expressió anglesa de les xarxes socials amb l’equivalent en valencià.  
Consulta, si cal, la web del Centre de Terminologia www.termcat.cat.

4  EN QUINA XARXA?

 Escriu cada paraula i expressió al costat de la xarxa social en què s’usa. 

unfollow

log out

streaming

log in

tag

wall

spam

follow

trending 
topic

contingut brossa 

etiqueta

seguir

iniciar sessió

tema del moment

reproducció en temps real 

deixar de seguir

eixir de la sessió

mur

"                                                       

"                                                       

"                                                       

"                                                       

"                                                       

"                                                       

"                                                       

"                                                       

m’agrada • tendències • comparteix • mur • retuita • comenta-ho • prefereix • segueix
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