
 
 

 
 

EINES DE COMUNICACIÓ ONLINE: FACEBOOK, TWITTER I 
MAILCHIMP 
 
DATES 

13 i 20 d'octubre de 18 a 21h  
 

OBJECTIUS  

 Adquirir nocions bàsiques per gestionar l’enviament d’un butlletí electrònic a través 
del MailChimp. 

 Adquirir els coneixements bàsics per fer visible i gestionar correctament la presència 
de la  seva entitat a dues de les principals xarxes socials: Facebook i Twitter. 

 
CONTINGUTS  

Mailchimp 
 

- Registre, instal·lació i configuració del nostre compte de Mailchimp. 
- Maneig de la nostra base de dades: creació de llistes. 
- Disseny i possibilitats dels formularis. 
- Creació i enviament de campanya. 
- Mesura i anàlisi de resultats. 
- Formularis segurs segons la LOPD 
- Incrustar el formulari al nostre web 

 
Facebook 
 
1. Introducció 

- Diferències entre pàgina i perfil 
- Diferències entre pàgina i grup 
- Crear una pàgina 
- Introduir la informació 
- Carregar fotos i vídeos 
- Què no fer en Facebook 

 
3. Administració de la pàgina 

- Notificacions 
- Creació de publicacions 
- Programació de publicacions 
- Bloquejar seguidors 
- Crear esdeveniments 
- Anuncis de publicitat 

 
4. Configuració de la pàgina 

- Editar la pàgina 
- Configuració seguretat 
- Captació de seguidors 
- Estadístiques 



- Com eliminar la pàgina 
 
Twitter 
 
1. Introducció 

- Què és twitter 

- Creació d’una compte 

- Vocabulari Twitter 
- Cerca i seguiment de temes i usuaris 

 

2. Administració. 

- Publicacions dels primers missatges 
- Conversa amb altres usuaris 
- Com introduir una foto o un link 
- Enquestes 
- Què no fer en Twitter 

 

METODOLOGIA  

Es faran dues sessions de tres hores on es donarà contingut teòric, es faran exercicis 
pràctics i es respondran els dubtes de les persones assistents. 

Cada entitat tindrà accés a un ordinador per anar aplicant al moment els coneixements. 

 
PERSONES DESTINATÀRIES  

Destinat a totes aquelles entitats que vulguin iniciar-se en eines de comunicació online i 
gestionar-les correctament. 

 

DOCÈNCIA 

Trimatge 
 

LLOC 

Aula 2 - Centre de Promoció Econòmica (C. Moreres, 48) 
 
INSCRIPCIONS 

Podeu fer la vostra inscripció a formacio@entitatsdelprat.cat / 93 379 00 50 ext.:5600  
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