
Sessió de 
comunicació - 
Festa de la dansa 
2019
Centre Cívic Jardins de la Pau



Procés de comunicació

Disseny de 
l’estratègia de 
comunicació

Comunicació 
prèvia  a 
l’esdeveniment

Comunicació 
durant 
l’esdeveniment

Fases de treball comunes 2019



Concepte inicial 

Assolir un grau de coordinació en 
comunicació a les fases del Disseny 
de la comunicació i de comunicació 
prèvia a l’esdeveniment i fer-la de 
manera cohesionada.



Proposta

Arribar a un acord de publicacions 
comunes i compartides en el temps, 
sobre el grup/companyia, la Festa de 
la Dansa i la resta dels participants.



Com ho farem ?

1. Anàlisi dels canals de comunicació
2. Disseny d’estratègies
3. Calendarització comuna
4. Suport Gràfic per xarxes



Anàlisi de canals de comunicació

Quines xarxes tenim?

On tenim el gruix dels nostres seguidors?

Xarxes del Centre Cívic: 

Facebook, Instagram i web
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Xarxes del Centre Cívic1
Centre Cívic Jardins de la Pau

@ccjardinspau

elprat.cat/cultura/

centre-civic-jardins-de-la-pau



Disseny d’estratègies

Què publicarem? Tipus de publicacions.

Quan publicarem? Publicacions 
estratègiques.

Com cohesionem? Elements comuns
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Tipus de publicacions

- Publicació 1: vídeo/fotografía 

- Publicació 2: informació general

- Publicació 3: informació de la 
companyia/grup
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Publicacions estratègiques comunes

- Publicació 1: Publicació de convocatòria 
general a la festa de la dansa.

- Publicació 2: Publicació d’un 
vídeo/fotografia a un assaig previ.

- Publicació 3: Publicació de l’horari 
d’actuació.
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Elements comuns

- Codi Gràfic comú
- Ús de tags i hashtags unificats

- @ccjardinspau
- #enjardinades #jardinsendansa
- #festadeladansa

- Calendarització
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Calendarització comuna3
 

- Publicació 1: Setmana del 15 al 18 abril

- Publicació 2:  Setmana del 23 al 28 abril

- Publicació 3:  Setmana del 29 al 4 maig



Proposta de suport/paquet gràfic4
Es penjarà un paquet gràfic amb les 3 

peçes de les publicacions i el 

màster/plantilla per a editar les fotos.

Peça 1, Peça 2, Peça 3 i Màster / Plantilla



Mecànica de treball5
- Penjada del paquet gràfic: 15 d’abril

- Eina: Google Drive de la Festa de la Dansa

- Suport informàtic: Dimarts de 16 a 19 h, 

concertant cita prèvia a 

digital@ccjardinspau.org



Contacte6
- Dinamitzadora de Ball i Dansa: 

ball@ccjardinspau.org

- Dinamitzador de Cultura Digital i 

Comunicació : digital@ccjardinspau.org

mailto:ball@ccjardinspau.org
mailto:digital@ccjardinspau.org


Centre Cívic Jardins de la Pau

Centre Cívic Jardins de la Pau
@ccjardinspau
elprat.cat/cultura/centre-civic-jardins-de-la-pau


