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El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el taller pràctic de formació bonificada,  “Twitter, 
treu-li el màxim rendiment”  una de les principals eines de comunicació a les xarxes socials. El 
curs té una durada de sis hores, i que tindrà lloc a les seves instal·lacions.  
 
 
Dades del curs:  
 

 Durada:  6 hores 
 Periodicitat:  dues  sessions  
 Dates: del dimecres 9 al dimecres 16 d’octubre de 2019  
 Horari: de 17.00h a 20.00h 

 
Objectius:  

 
Taller teòrico-pràctic on coneixerem totes les possibilitats de Twitter per a treure-li el màxim 
partit a aquest canal que ha esdevingut una de les xarxes socials més influents des del punt de 
vista informatiu. 

 
A qui va dirigit: 
 

A totes aquelles persones que vulguin conèixer a fons les possibilitats de Twitter i com tenir 
coneixements avançats d’aquesta eina en només dues sessions. 

 
Programa:  

 
1. Introducció a Twitter i la seva rellevància en front altres xarxes socials 
2. Tipus de compte a Twitter 
3. Com obrir un compte 
4. Com tenir, alternar i gestionar diversos comptes 
5. Configuració d’un compte: perfil, bio, enllaç 
6. Configuració de la privacitat 
7. El timeline o cronologia 
8. Fer un tuit i publicar 
9. Les cerques i tendències 
10. Les notificacions 
11. Els hashtags: com crear-los  
12. El “trending tòpic”, què és i com s’ha de valorar 
13. Consells per a l’elaboració de tuits per què destaquin 
14. Els fils de tuits: què son i com fer-los 
15. Possibilitats de Twitter: enquestes, vídeos, emissió de vídeos en directe... 
16. Les llistes: creació, subscripció i gestió 
17. Silenciar o bloquejar paraules i/o comptes 
18. La publicitat a Twitter 
19. KPI’s o Indicadors de mesura principals 
20. Apps o programes complementaris 
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Ponent: 
 
Sergi Larripa, periodista especialitzat en marketing i comunicació 360°. Més de 20 anys com a 
director de MKT i Comunicació corporativa, especialitzat en marketing digital. Formador i docent, 
he impartit classes de marketing a diferents graus, postgraus i màsters universitaris de la UB, UIC, 
Blanquerna-URL i INEFC. Autor del blog http://www.cuadernodemarketing.com. Rock, Barça & 
Books lover ;) 

 
 
Preus:  
 

 Import associat: 90 euros (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa) 
 Import no associat: 108 euros (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa) 

 
 

Inscriu-te 

http://www.cuadernodemarketing.com/
https://forms.gle/dmBhP6zudNjBrTYPA

