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Curs: Revoluciona els continguts digitals de la 
teva fundació! 
 

Formació “en línia”  

17 de juny 2022 – 9:30-13:30 h 

Objectius 

• Descobrir noves estratègies per millorar l’èxit dels nostres continguts als diferents 
actius digitals. 

• Aprendre a realitzar continguts audiovisuals propis a través d’Instagram Reels i/o 
TikTok. 

• Aprendre com proporcionar publicacions amb una estratègia paid media. 

• Descobrir què són les KPI’s, quines són les més importants per a cada cas i així 
mesurar l’èxit de les nostres publicacions. 

A qui es dirigeix? 

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

Programa 

1. Estratègies clau de la comunicació digital. 
2. Quines són les KPI’s més importants? Pràctica i explicació. 
3. Les noves tendències digitals del 2022 
4. Fem continguts audiovisuals propis a través d’Instagram Reels i TikTok. 
5. Com millorar les nostres creativitats a través de Canva. 
6. Introducció al pad media: què és i per què ens pot servir? 
7. Explicació dels entregables addicionals del curs i propostes pràctiques per a fer 

després curs. 

Metodologia 

Presentacions teòriques, debats a partir de l’experiència dels participants, presentació d’eines 
aplicables i exercicis a partir de casos pràctics. 
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Docents 

    

Ferran Porchas i Martí Delgado   

Consultors en comunicació estratègica de 
Giny Comunicació 

    

Requeriments tecnològics necessaris 

El curs és en format telemàtic, de manera que cal bona connexió a Internet, web cam i micròfon 
per poder seguir el curs i interactuar. 

Inscripció 

Preu per participant:  100 € Fundacions associades a la CCF  
200 € Fundacions no sòcies 

Per formalitzar la inscripció cal: 

1. Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç 
 

2. Esperar la notificació de confirmació de la plaça per part del Dpt. de Formació de la 
Coordinadora. 
 

3. UN COP TINGUEU LA PLAÇA CONFIRMADA, podeu fer el pagament de la matrícula 
per transferència al compte CaixaBank ES54 2100 3014 7125 0001 1502, o bé Caixa 
d’Enginyers ES03 3025 0900 8014 0001 3011, indicant el nom de la persona 
participant i la referència “Curs 17/06: Continguts Digitals”. 

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