
                                                                                                  
 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament 
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, per la qual cosa es farà constar aquest finançament en les actuacions 

que se’n derivin. 
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PROFESSORAT 
 
 
Xavier Rivera Gili 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
L’èxit de qualsevol empresa o organització a la xarxa passa per definir 
correctament una estratègia de continguts. El contingut és el rei 
d’Internet per tant en aquest curs veurem una metodologia i casos de 
com crear un bona estratègia de continguts per a les xarxes socials i 
com gestionar-les. 
Dins aquesta comunicació amb el client el email màrqueting també es 
clau per estar amb contacte amb aquest i veure com poder crear 
campanyes via newsletters. 
 

 
CONTINGUTS 
 
 
1. Introducció a Internet com a canal de Comunicació i Venta 
2. Definició del pla de mitjans socials 
3. Definició d’un calendari de continguts 
4. Facebook com a eina de comunicació i venta 
5. Instagram, el nou aparador de les empreses 
6. Publicitat a traves de les xarxes socials  
7. Creació i planifiació de campanyes d’email marketing amb 
Mailchimp / Mailjet 
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OBJECTIUS 
 
 

• Aprendre una metodologia per definir una estratègia de 
continguts per a les xarxes socials. 

• Analitzar casos real d’empreses de diferents sectors i mides. 
• Definir una calendari de continguts i definir la figura del 

community manager. 
• Conèixer les eines de gestió de les xarxes socials més rellevants 

com Facebook, Instagram  i altres xarxes 
• Crear campanyes promocionals a les xarxes socials 
• Conèixer les eines de newsletters del mercat 
• Crear i planificar campanyes d’emailmarketing 

 
 
 
OBSERVACIONS 
 

Metodologia 

La metodologia del curs es composa per una part teòrica de 
continguts per entendre el conceptes per avançar cap una part 
pràctica d’exercicis on poder definir amb eines i metodologies actuals 
una estratègia dins les xarxes socials. Aquestes eines, metodologies i 
casos poden servir com a material per a posterior formació. 

 

 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT 

Dilluns 28 de juny de les 15.00 a les 18.00 hores 

Dimarts 29 de juny de les 8.30 a les 11.30 hores 

Dimecres 30 de juny de les 15.00 a les 18.00 hores 
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