
 
 
 
 
 

 
 

“LA UTILITZACIÓ DE LES XARXES SOCIALS PER AFEGIR VALOR A 
L’EMPRESA” 

 
1. Mòdul: Introducció al Social Media i la Web 2.0. 

 
Què entenem per web 2.0 i social media. 
Tòpics en xarxes socials. 
Nous entorns 2.0. 
Evolució de les xarxes socials. 
Els clients a les xarxes socials. 
Actituds dels professionals del social media. 
Consells per community managers. 
Empresa 2.0: característiques i avantatges. 

 
2. Mòdul: El perfil professional del community manager i funcions. 

 
Què és un community manager? 
Relacions públiques online. 
Funcions d'un community manager. 
Gestió de crisi i aptituds. 
Community manager extern i intern. 
Gestió del community management. 
Revisió de fonts. 
Estratègies de promoció. 

 
3. Mòdul: Estratègies de Màrqueting 2.0. 

 
Crear un web efectiva. 
Màrqueting en xarxes socials. 
Panorama dels mitjans socials. 
Tipus de xarxes socials. 
Optimització de campanyes. 
Mòdul: pla social media. 
Estratègia en xarxes socials: el social media pla. 
Elaboració d'un social media plan. 
Contingut. 
Línia de comunicació. 
Com escriure per a internet. 
Què ha de vendre un community manager. 

 
4. Mòdul: Facebook. 

 
Dades fonalmentals sobre Facebook. 
Conceptes bàsics: elements que componen Facebook. 
Perfil: descripció i ús. Consells. 
Grups: descripció i ús. Consells. 
Pàgines de fans: descripció i ús. Creació i consells. Estadístiques. 
Aplicacions: descripció i ús. Consells. 



 
Publicitat: descripció i ús. Consells. 
Creant una pàgina de Facebook. 
Configuració inicial de la pàgina de Facebook: informació bàsica, màrqueting, 
aplicacions i estadístiques de pàgines de fans. 
Estadístiques de les aplicacions. 

 
5. Mòdul: Twitter. 

 
Descripció de twitter i la seva configuració. Primers passos. 
Paraules i símbols clau. Hashtag, rt, dm, ff. 
Parts de twitter i pestanyes. 
Els primers passos. 
Bones práctiques en twitter. 
Hootsuite, un poderós aliat per al community manager. 
Múltiples comptes i models. 
Com respondre a twitter. 
Hastag, recerques i el seu bon ús. 
Creació i gestió de comunitats a twitter. 
Eines de gestió: tweetdeck, hootsuide i socialbro. 
Eines de mesura i monitorització. 

 
6. Mòdul: Youtube i Linkedin. 

 
Objectius i beneficis del videomàrqueting. 
Principals hàbits a desenvolupar per a la gravació de vídeosl. 
Com treure el màxim rendiment al smart phone. 
Optimització del canal youtube. 
Anàlisi de vídeos. 
Els cinc passos de youtube màrqueting: planificació, gravació, edición, pujada a youtube 
i anàlisi de resultats. 
Exemples d'èxit. 
Casos d'exemple de youtube per a empreses. 

 
7. Mòdul: Blocs. 

 
Plataformes per crear blocs. 
Blocs i social media. 
Blocs professionals. 
Disseny, estructura i personalització amb themes. 
Continguts i promoció del bloc. 
Wordpress vs blogspot. 

 
8. Mòdul: Seo i Sem. 

 
Conceptes bàsics de Seo i Sem. 

 
9. Mòdul: Analítica web. 

 
Què és i per a què serveix l'analítica web. 
Objectius i kpls, definició. 
Anàlisi bàsic amb google analytics. 
Mètriques en social media i informes que genera un community manager. 


