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FORMACIÓ INICIAL EN XARXES 
SOCIALS  
Per a audiències internacionals. Tardor 2019. 

Objectiu del curs i justificació 

Diplocat té com a objectiu, segons el seu Pla Estratègic vigent, “facilitar el coneixement i 
les bones pràctiques de la societat civil en l’ús de les xarxes socials”. Així mateix, el Pla de 
Treball 2019 fixa la realització d’un curs en ús de xarxes socials adreçat a les entitats del 
tercer sector i cooperatives catalanes.  
 
L’objectiu d’aquest curs és capacitar als responsables de comunicació i xarxes socials de 
totes aquelles entitats vinculades a la Taula del Tercer Sector, a les entitats cooperatives 
catalanes i als ens municipals de Catalunya per tal que puguin realitzar el seu propi pla de 
comunicació en xarxes socials orientat al públic internacional, a partir de les actuacions 
previstes per les seves respectives entitats.  
 
El curs també permet facilitar instruments per tal de generar continguts més atractius i 
explicar quina xarxa social és més adequada segons el context i la finalitat perseguida, tot 
això sense requerir necessàriament dedicar recursos econòmics per a la promoció dels 
continguts publicats. 
 

Públic objectiu 

Empreses socials i entitats vinculades a la taula del Tercer Sector, cooperatives catalanes 
i ens municipals associats a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de 
Municipis de Catalunya.  
 
El curs està adreçat especialment a alcaldes, regidors, responsables de comunicació i 
gerents que tenen previst tenir més activitat internacional a curt o mitjà termini per tal que 
així aquestes activitats tinguin més ressò en l’esfera internacional. 

Requeriments tecnològics 

Cal venir al curs amb ordinador portàtil o tauleta i smartphone. Cal haver creat perfils 
personals o d’empresa a Facebook, Twitter, Instagram i Linkedin. En cas de no haver-los 
creat es crearan durant el curs.  
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Programa i contingut 

El programa vindrà determinat principalment pel nombre d’assistents al curs, a partir del 
qual s’establiria la corresponent programació didàctica per part de Diplocat.  
 
El contingut però serà el següent, al llarg de dues sessions: 
 

1) Comunicar per audiències internacionals: Més enllà de fer-ho en anglès 
2) Establir quin és el meu objectiu. Per què vull estar a xarxes socials? 
3) Xarxes més usades a cada país 
4) L’estratègia de continguts a partir de l’objectiu 

a. Oportunitat 
i. En quin punt estic? 
ii. On vull arribar? 

b. Pla 
i. A qui vull arribar? 
ii. Com ho faré 

c. Execució 
i. Tàctiques 
ii. Continguts 

d. Conversió 
i. Promoció 
ii. Anàlisi 

5) Facebook 
a. Per què estar a Facebook? Necessito estar a Facebook? 
b. Estratègies a Facebook 
c. Casos d’èxit 

6) Twitter 
a. Per què estar a Twitter? Necessito estar a Twitter? 
b. Estratègies a Twitter 
c. Casos d’èxit 

7) Instagram 
a. Per què estar a Instagram? Necessito estar a Instagram? 
b. Estratègies a Instagram 
c. Casos d’èxit 

8) Linkedin 
a. Per què estar a Linkedin? Necessito estar a Linkedin? 
b. Estratègies a Linkedin 
c. Casos d’èxit 

9) Altres xarxes socials 
a. De Youtube a la Xina, exploració d’altres xarxes en funció de com i a qui 

volem arribar. 
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Detalls del curs 

Professorat: Jordi Arrufat, project manager de Diplocat, responsable de xarxes socials i 
diplomàcia digital. 
 
Durada: 2 sessions de 2 hores cadascuna, de 9 a 11 del matí, els dies 3 i 4 de desembre 
de 2019. 
 
Lloc: Barcelona, lloc a determinar segons el nombre d’inscrits 
 
Data límit inscripcions: Dilluns 11 de novembre de 2019 
 
Informació requerida per formalitzar la inscripció: CV actualitzat dels participants on es 
remarqui l’experiència prèvia en gestió de xarxes socials o comunicació digital 
 
Més informació: info@diplocat.cat 


