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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

Cada dia hi ha més interès i es destinen més esforços a comunicar a través de les xarxes socials, ja que 
aquests canals han esdevingut bones eines de comunicació massiva que han guanyat presència i 
protagonisme en l’ecosistema comunicatiu, modificant les formes d’arribar al públic i el llenguatge 
emprat en els missatges. Tot i així, per aprofitar tot el potencial de les xarxes socials i aconseguir els 
millors resultats, cal acompanyar la gestió amb el coneixement necessari sobre estratègies i accions 
adequades. 

 
OBJECTIUS 

Amb el “Taller de gestió de xarxes socials”, els participants obtindran coneixements bàsics (tant teòrics 
com pràctics) per tenir la capacitat de comunicar eficientment a través de les xarxes socials i aconseguir 
el màxim d’impacte. L’objectiu principal del curs és que puguin adquirir autonomia en la creació i 
manteniment de perfils a les xarxes socials per dur a terme una gestió institucional i estratègica, 
coordinada i cohesionada amb la comunicació global de la Universitat. 

CONTINGUTS 

TALLER DE GESTIÓ DE XARXES SOCIALS 

PROFI024 

Tipus d’activitat Taller 

Impartit per Gabinet de comunicació 

Docent 
 Javi Polinario, periodista científic especialitzat en xarxes socials 

 Cristina Aced, consultora de comunicació i docent 

Durada 10 hores (dos dies) 

Places 26 places aprox (18 PAS + 8 PDI) 

Dates  23 d’octubre (5 hores) i 30 d’octubre (5 hores) 

Hora  9.30 a 14.30 h 

Lloc Aula informatitzada 3 del Campus Catalunya 
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 Dia 1:     (5 hores) 

1. INTRODUCCIÓ A LES XARXES SOCIALS 

Per introduir en la matèria als participants, es dóna una visió general de la comunicació 2.0, les xarxes 
socials i les noves formes d’interactuar a través d’internet. L’objectiu és que puguin saber com és el nou 
paradigma comunicatiu. 

2. CULTURA INSTITUCIONAL 

Es farà una revisió de la Política de presència de la URV a les xarxes socials perquè els participants 
coneguin les directrius i recomanacions de la Universitat per gestionar canals institucionals. 

3. TWITTER 

S’ensenyarà als participants a utilitzar Twitter (des de la creació del perfil fins a les funcionalitats més 
avançades) per conèixer adequadament l’eina. 

4. FACEBOOK 

S’ensenyarà als participants a utilitzar Facebook (des de la creació de la pàgina fins a les funcionalitats 
més avançades) per conèixer adequadament l’eina. 

5. INSTAGRAM 

S’ensenyarà als participants a utilitzar Instagram (des de la creació del perfil a les funcionalitats més 
avançades) per conèixer adequadament l’eina. 

6. LINKEDIN 

S’ensenyarà als participants a utilitzar Linkedin (des de la creació del perfil fins a les funcionalitats més 
avançades) per conèixer adequadament l’eina. 

7. HOOTSUITE 

S’ensenyarà als participants a utilitzar Hootsuite, una plataforma especialitzada en gestió i programació 
de missatges a les xarxes socials. 

 

 Dia 2 (5 hores) 

  
8. GESTIÓ D’UN COMPTE PERSONAL VS GESTIÓ D’UN COMPTE URV  

Es guiarà als participants perquè coneguin les diferències entre la gestió d’un compte personal i el 
tarannà del manteniment d’un compte institucional.  Es veuran exemples de crisis de comunicació 
institucionals. 

9. ESTRATÈGIA PER GESTIONAR LES XARXES SOCIALS 

S’ensenyarà als participants a pensar i planificar la millor estratègia de comunicació a les xarxes socials 
per comunicar els seus missatges i aconseguir els seus objectius. 

10. PUBLICACIÓ DE CONTINGUTS I REDACCIÓ DE MISSATGES  

Es repassaran els formats, continguts, estils, enfocaments i missatges que més funcionen a les xarxes 
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socials i es donaran trucs per aconseguir constància i varietat en la publicació de continguts.  

11. ACCIONS I BONES PRÀCTIQUES A LES XARXES SOCIALS 

Es donaran les claus per gestionar adequadament les xarxes socials. La intenció és que els participants 
coneguin quines són les formes de fer dins d’aquests canals per a què puguin actuar com el públic 
espera que ho facin. 

Els assistents hauran de desenvolupar una activitat d’aprofitament. 

 

DESTINATARIS 

El curs està dirigit al PAS, PDI i doctorands de la URV a càrrec de xarxes socials a la URV. 

CERTIFICAT 

Aquesta activitat està inclosa dins el Pla de Formació del PDI, de l’Institut de Ciències de l’Educació. Les 
persones que assisteixin al 80% del curs i, a més, demostrin l’aprofitament i realitzin les activitats del 
curs, rebran un certificat d’assistència i aprofitament. 

 


