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Curs: Reaprofita els teus continguts i dona’ls 
diverses vides: mínim esforç, màxim rendiment! 
 
Formació “en línia”: 11 de novembre 2022 – 9:30-12:30 h 

Objectius 

Crear continguts per a tots els nostres canals de difusió és una feinada increïble. Imatges per a 
les diferents xarxes socials, vídeos, articles per a la web, textos per al butlletí... I podríem 
seguir. En aquest curs descobrirem com reaprofitar els continguts que ja hem creat i donar-los 
una segona vida (o tercera, o quarta!). És a dir, amb molt menys esforç, obtenir molt més 
rendiment de la nostra feina. 

• Aprendre com donar una segona i una tercera vida als continguts creats 
• Descobrir com diferents tipus de continguts es poden convertir en altres formats 
• Aprendre a sistematitzar aquesta pràctica en la planificació de continguts. 

A qui s’adreça? 

A totes aquelles persones amb responsabilitats dins l’àrea de comunicació de la fundació. 

Programa 

1. Tipus de continguts 
2. Plataformes i canals 
3. Com reaprofitem 
4. Sistematització: creem una roda de continguts 
5. Passem a la pràctica: com ho aplico a la meva fundació? 

Metodologia 

Combinació de part expositiva amb exemples pràctics, per tal que l’alumnat pugui rebre la 
informació i aplicar-la a la seva entitat. Es treballarà de manera àgil, dinàmica i fomentant la 
participació. 

Docent 

 

Sílvia Llombart 

Docent i consultora en comunicació. Sòcia fundadora de la cooperativa 
La Sembra, agència de comunicació social. 
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Requeriments tecnològics necessaris 

La formació es durà a terme online, així doncs els requeriments són els propis d’aquest tipus de 
formació: ordinador amb connexió a internet, càmera i micròfon, pantalla amb prou resolució 
per visualitzar els documents, entorn tranquil i silenciós. 

Inscripció 

Preu per participant:  75 € Fundacions associades a la CCF  
150 € 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 11/11_reaprofita_continguts”. 

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