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Introducció

Campanyes de comunicació
per teixir comunitats

Curs d’eines digitals

Descripció

El seminari mostra tots aquells recursos que permeten a l’usuari
rebre, produir, emetre i difondre informació i coneixement en un
context de comunicació 4.0, multimediàtic i de codi lliure. Així
mateix, descriu el canvi en les possibilitats de consum que
aquestes eines han provocat en la comunicació de masses.
Material necessari

Ordinador, mòbil i connexió a internet.

Objectius generals

1. Apropament als principals canvis tecnològics (eines i
plataformes) en comunicació que han modificat la relació del
trident entitat-plataforma-usuari.
2. Presentació del ventall de plataformes que permeten la difusió
d’informació: xarxes socials, programes per a la gestió de xarxes
socials (Hootsuite), streaming, podcasting, etc. I com aquestes
modifiquen l’emissió i el consum d’informació.
3. Conèixer alguns exemples de campanyes transmèdia que
siguin exemple o referent.

1a sessió

La vigilància a les xarxes:
ens en podem emancipar?
Estructura de continguts

Part teòrica (45’)
Descans (5-10’)
Part d’exemples (45’) - Campanyes de guerrilla
Precs i preguntes (15’)

Descripció

La primera sessió serà introductòria sobre internet, i les xarxes
socials. En ella, explicarem el naixement d’Internet i les xarxes
socials, com han evolucionat, quin són els propòsits que les guien i
com han acabat sent un oligopoli de les grans plataformes
d’internet, i quines són, per tant, les advertències que hem de tenir
en compte abans d’iniciar-nos-hi, però també quines són les seves
potencialitats.
En aquesta primera sessió introductòria, per tant, també
enumerarem i presentarem les diverses xarxes socials que hi ha
hagut i que actualment encara utilitzem.

És a dir, explicarem què és Twitter, què és Instagram, què és
Facebook i com es fan servir. També apuntarem quines són les
noves xarxes socials que comencen a treure el cap i quines són les
innovacions que presenten. Ho mostrarem tot.
Serà una sessió, doncs, més teòrica, on analitzarem l’impacte que
tenen les xarxes socials, i com podem usar-les per beneficiar i teixir
una comunitat física. Es pot esquerdar el discurs de les xarxes
socials i proposar-ne un de propi? Com fer-ho? Què en diuen, els
experts? En aquesta primera sessió més introductòria, presentarem
algunes lectures i continguts audiovisuals que ens poden ajudar a
elaborar una mirada crítica sobre el context tecnològic.

Objectius específics

1. Conèixer el context en què emergeixen les xarxes socials i
desenvolupar un discurs crític sobre elles.
2. Saber definir el capitalisme de plataforma i de la vigilància.
3. Poder enumerar algunes de les principals advertències i
potencials de les xarxes socials.
4. Conèixer les diverses xarxes socials que existeixen, com van
néixer i com han evolucionat, i quins recursos poden emprar.
5. Citar alguns exemples d’hibridació de gèneres i formats, i
conèixer el transmèdia com a futur del consum multimediàtic.

Vocabulari per entendre
les xarxes socials

Dels mass-mèdia a les plataformes:
alguns conceptes i algunes lliçons

Polarització
Addicció
Homogeneïtzació
Espectacle Connexió
Algorisme
Viralitat

Vocabulari per entendre
les xarxes socials

Dels mass-mèdia a les plataformes:
alguns conceptes i algunes lliçons

No ignoris els temes de debat
No contribueixis a difondre fake
news
Convida a llegir críticament
Fes un ús ètic de les dades
Mostra’t obert a tot punt de vista

Les xarxes socials:
quines hi ha?

Facebook
Twitter
Instagram
WhatsApp
Telegram
L objectiu de totes aquestes xarxes és el mateix: informar.
Tanmateix, van canviant de tendència. Per exemple, ara
mateix, tot i que les enquestes ens mostrin el contrari,
sembla que Facebook està en un moment baix, que molts
usuaris han deixat aquesta xarxa social i han apostat per
l Instagram. Amb tot, un estudi recent sobre xarxes socials
'

'

Actualment hi ha deu xarxes socials actives de diferents
característiques i formats

YouTube
TikTok
Twitch
Clubhouse
Peoople
situa Facebook en el segon lloc de la llista de les xarxes
més usades, només per superada per WhatsApp.
També cal tenir en compte que s està posant de moda tota
mena de podcasting i estan apareixent plataformes com
Clubhouse que, sembla, poden marcar la tendència.
'

Eines de gestió

Altres

Hootsuite
Canva
Linkin.bio
LinkedIn

Les xarxes socials:
quant les usem?

A més d’aquestes xarxes socials d’informació generalista,
n’hi ha de més específiques, d’àmbits i temàtiques

WhatsApp

Els usos principals:
entretenir (81%)
interactuar (77%)
informar-se (66%)

YouTube

85%

70%

Facebook
81%

Instagram
59%

Les xarxes socials:
com les usem?

Cal definir molt bé el segment de públic al qual ens dirigim,
perquè això condicionarà com farem servir cada xarxa social

Els joves: un perfil

El 24
fa servir
Twitch
%

El 34
fa servir
Tik Tok
%

Si volem ser a Tik
Tok, primer hem de
saber si el nostre
públic objectiu
utilitza aquest canal!

Les xarxes socials:
com les usem?

Claus per saber quina xarxa utilitzar?

1 2 3 4

La clau és saber
quin és el nostre
missatge, què volem
dir i on volem fer
arribar aquest
missatge, a qui ens
dirigim

Quina capacitat
tenim de gestionar
aquestes xarxes?

No és el mateix fer
un tuit que fer un
vídeo a Tik Tok.

Hem de tenir el capital
humà, l equip de
comunicació a punt,
que es vagi
familiaritzant amb les
eines
’

Alguns exemples de
campanyes digitals

2a Sessió

Com dissenyar
una campanya digital?
Estructura de continguts

Part teòrica (45’)
Descans (5-10’)
Part d’exemple (45’) - Campanya Visibilitzem-les
Precs i preguntes (15’)

Descripció

En aquesta segona sessió aprofundirem en les xarxes socials
presentades en la sessió anterior. Entrarem a totes i cadascuna
d’elles i posarem exemples pràctics de com usar-les per
comunicar-nos. Repassarem les característiques que descriuen
cadascuna de les xarxes, a quines audiències ens poden ajudar a
arribar i mitjançant quins relats ho aconseguirem. També
detallarem com cal estructurar una campanya, quins elements cal
tenir en compte i mirarem de fer-ho pràctic mitjançant un exemple.

Objectius específics

1. Saber explicar com les xarxes socials que fem servir com a
usuaris poden convertir-se en eines de comunicació directes,
horitzontals i amb una estratègia comunicativa pròpia.
2. Conèixer les principals eines de codi lliure que possibiliten
l’edició, disseny i tractament dels continguts.
3. Saber estructurar, dissenyar, planificar, executar i avaluar una
campanya de comunicació transmèdia a través de diverses
plataformes.

Passos a seguir en el disseny
d una campanya
'

Objectius
Pla d acció
'

Disseny

Missatge
Pressupost
Avaluació

Públics
Mitjà

Passos a seguir en el disseny
d una campanya
'

Objectius

Fer se socis
Donatius puntuals
Voluntaris
Compra de marxandatge o campanya de
micromecenatge
Accions que generen leads o missatges
Altres
-

Missatge

Quin és el lead ?
Per què val la pena fer se soci de la nostra
entitat?
Per què val la pena fer un donatiu a la
nostra entitat?
Per què val la pena participar d alguna de
les nostres accions?
Què oferim?
Què ens diferencia?
Com creem la urgència ?
Quins punts forts tenim?
Quins són els nostres punts dèbils?
'

'

-

’

“

”

Públics
Segmentar públics
Edat
Gènere
Població
Interessos

Passos a seguir en el disseny
d una campanya
'

Mitjà

Web: landings i formularis

Estructura molt intuïtiva i visual. Poc
text, imatge i multimèdia.
Les dades més rellevants són: Nom i
cognoms, Correu electrònic, Telèfon,
RGPD
Menú de funcions: pocs apartats i molt
clarificats
Testejar-la amb gent de fora
l’organització
Dissenyar bé els esquer

Esdeveniments o accions

Lloc i data
Calendarització
Programa
Producció

Xarxes socials

Campanyes d’augment de seguidors
(publicitat digital)
Seguiment de campanyes: quina
informació ens donen?
Atesa de comentaris
Activació voluntaris

Publicitat

Pista d’aterratge a landings i formularis
Important el contingut i el copy que
l’acompanya
Segmentació de canals
Producció de continguts

Pressupost
Quant podem gastar?
Com distribuïm la despesa?

Pla d acció
'

Calendarització
Durada
Esquema de desenvolupament

Passos a seguir en el disseny
d una campanya
'

Disseny
Contingut audiovisual
Contingut publicitari
Postaletes de difusió
Correus electrònics
Esdeveniment

Avaluació
Avaluació quantitativa

Eines d avaluació: llistat d inscripció,
participació en formulari, enquestes de
satisfacció, augment de seguidors,
nombre de nous voluntaris, nombre de
vendes...
’

Avaluació qualitativa

Coherència interna
Eficàcia i eficiència
Versemblança
Mobilització

’

Campanya Visibilitzem les
'

-

'

El patriarcat ha infravalorat i invisibilitzat les dones. Sense elles,
tots hi hem sortit perdent. L’Associació in via i el Social.cat volem
posar-les on es mereixen... Així neix #VisibilitzemLes.
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