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Curs Estratègies i gestió de xarxes socials per a 

fundacions. Ser-hi o no ser-hi 
 
Dades del curs 
 

Sessió 1 – 15 d’octubre de 2021 | 3h – 9:30-12.30h 
Sessió 2 – 29 d’octubre de 2021 | 2h – 9:30-11.30h 
Mode online a través de Zoom     
 

 

Objectius del curs 

 Conèixer les principals particularitats de la comunicació corporativa 
 Identificar la necessitat d’establir un pla de comunicació, específicament online  
 Conèixer les eines principals per optimitzar l’ús de les plataformes digitals i les 

xarxes socials 
 Aprendre les principals nocions per a l’elaboració i implementació d’estratègies 

comunicatives en l’àmbit digital 
 

A qui es dirigeix? 

Aquest programa està dissenyat per a responsables de gestionar la comunicació dins 
l’entitat, sense formació prèvia en l’àmbit de la comunicació en l’entorn digital i d’altres 
integrants de l’entitat amb interès per la comunicació digital 

Programa 

1. Comunicació corporativa digital: preguntes clau, reptes, relat 
2. Pla de comunicació:  Què és, per a què serveix, qui l’elabora, quan s’aplica, 

com sabem si funciona 
3. Estratègies: línies de continguts, horaris de publicacions, calendarització de 

continguts i canals, dissenys i creativitats, ús dels hashtags, colꞏlaboracions 
amb altres entitats, contacte amb prescriptors, reforç i gestió amb social ads, 
etc.  

4. Canals: web, newsletter, principals xarxes socials  
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Metodologia 

Assolir els objectius del curs amb un inici disruptiu i a través d’exercicis pràctics 
treballats en grups reduïts.  

Docent 

 
Ariadna de Salsas i Ferran 
Porchas 

Consultors en comunicació 
estratègica de Giny Comunicació 

 

Inscripció 

Preu per participant:  € Fundacions associades a la CCF  
€ Fundacions no sòcies 

Per formalitzar la inscripció cal: 

1. Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç 
2. Fer el pagament per transferència al compte ES54 2100 3014 7125 0001 

1502, o bé ES03 3025 0900 8014 0001 3011, indicant el nom de la persona 
participant i la referència “Curs 15/10” 

Atès que les places són limitades, les inscripcions es faran per ordre.  

 

Requeriments tecnològics 

Connexió a internet 
 


