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PROFESSORAT 
 
 
Xtrategics és una agència d’Internet que té com a objectiu guiar a les 
organitzacions en el seu procés de digitalització. Xtrategics dóna suport a 
l’anàlisi de les oportunitats reals que cada organització té a Internet, defineix un 
pla estratègic digital i acompanya al client durant la seva implantació. 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Capacitació digital en diversos canals i creació de continguts per tal 
d’incrementar els coneixements en les noves eines digitals i creació de 
continguts que s’han de distribuir pels perfils de xarxes socials i web corporativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  
 
 
CONTINGUTS 
 
Sessió 1. Societat digital i estratègia: 

· Canvis en la societat digital. 
· Mapa d'eines per usos i àmbit geogràfic. 
· Com construir un pla digital. 
· Revisió de l'actual visibilitat digital del centre educatiu. 
· Establir un pla global d'actuacions de millores a futur. 

Sessió 2. Google. Cercadors i Big data: (*) 
·         Privacitat i seguretat dels perfils. 
·         Eines de recerca avançada i sistems d'alertes. 
·         Posicionament i reputació dels llocs. 
·         Trends: el Big data dels cercadors. 
·         Analytics. Introducció i bones pràctiques. 
Sessió 3. Google II. Google for Education: (*) 
·         Eines Google Suite per les escoles. 
·         Planificar i realitzar teleconferències amb Hangouts. 
·         Google Maps, MyMaps, MapMaker, Mybusiness. 
·         Introducció a Adwords. 
·         Tendències de futur segons Google. 
·         Establir un pla de millores a Google. 
Sessió 4. LinkedIn. Les xarxes B2B i oportunitats en docència: (*) 
·         Introducció a la marca personal i les xarxes B2B. 
·         Com crear i optimitzar un perfil a LinkedIn. 
·         Crear i gestionar una xarxa professional de qualitat. 
·         Publicació de continguts amb èxit. 
·         Eines de suport a l'Alumni. 
·         Analítica i eines Premium. 
·         Establir un pla de millores a LinkedIn. 
Sessió 5. Twitter. Claus dels microblogs: (*) 
·         Introducció als microblogs multimèdia. 
·         Influenciadors i tendències. 
·         Bones pràctiques de gestió d'un compte a Twitter. 
·         Estratègia de xarxa i comunitats. 
·         Analítica i eines de suport. 
·         Establir un pla de millores a Twitter. 
Sessió 6. Facebook. La xarxa B2C: 
·         Introducció i objectius de les xarxes B2C. 
·         Claus per la creació i gestió d'una pàgina. 
·         Normes i eines per la publicació de continguts. 
·         Com pensa una agència a Facebook: Gestió per campanyes. 
·         Analítica i eines de suport corporatiu. 
·         Establir un pla de millores a Facebook. 
Sessió 7. Youtube. El vídeo per Internet: 
·         Comparativa de plataformes. 
·         Claus d'or del vídeo per Internet. 
·         Claus per la configuració i gestió del canal corporatiu. 
·         Analítica de canal i vídeos. 
·         Eines de gravació i streaming. 
·         Fenomen Youtubers. Claus i debat amb 
·         Establir un pla de millores a Youtube. 
 
(*) En algunes sessions serà desitjable que els assistents disposin d'un ordinador o tauleta per 
realitzar els exercicis proposats. Aquestes sessions s'identifiquen amb un asterisc. 
 
 
 
 



                                                                                                  
 
 
OBJECTIUS 
 
 
Capacitar digitalment en xarxes socials. 
 
 
 
OBSERVACIONS 
 
 
El curs es realitzarà al Campus professional de l’Institut Mollerussa ubicat a crta. 
Torregrossa, km 1,9 
 
 

 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT:   
 
 
Sessió 1: Dimarts, 8 maig 15.30 a 19.30 
Sessió 2: Dimarts, 15 maig 15.30 a 19.30 
Sessió 3: Dimarts, 22 maig 15.30 a 19.30 
Sessió 4: Dimarts, 29 maig 15.30 a 19.30 
Sessió 5: Dilluns, 4 de juny 9.30 a 13.30 
Sessió 6: Dimarts, 5 de juny 9.30 a 13.30 
Sessió 7: Dimecres, 6 de juny 9.30 a 13.30 
 

 
Lloc de realització (si és un espai de la UdL): 
Lloc: INS Mollerussa, crta. 

Torregrossa km. 1,9 
Mollerussa 

L’aula s’indicarà al tauló d’anuncis de l’entrada a l’edifici. 
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