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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-5032


Instagram Linkedin Youtube Tik TokFacebookTwitter

https://iabspain.es/estudio/estudio-de-redes-sociales-2021/


3. Eines per a Gestor 
de comunitats virtuals 
a. Xarxes socials: Facebook 
Repassem les característiques principals d’aquesta xarxa social.

Facebook diferencia Perfils, Pàgines i Grups.

 

Cal destacar la utilització d’esdeveniments: es poden fer servir per difondre actes programats, 
activitats culturals, esportives, xerrades, etc. Les persones usuàries de la plataforma poden 
reaccionar a la publicació, compartir, confirmar assistència o convidar altres amics.

Perfils:

• Comptes personals
• Limitació a 5.000 amics

Grups:

• Poden ser públics 
  (qualsevol es pot unir sense que  
   ningú aprovi la seva admissió), 
   tancats (per veure què es publica o 
   participar, cal sol·licitar l’admissió) 
   o secrets (no es poden veure ni 
   trobar, només per invitació)

Pàgines: 

• S’administren amb un 
   compte personal
• Per empreses, institucions, ONG 
   o personatges públics
• Diferents eines per dinamitzar 
   (estadístiques, programació, 
   publicitat…)

Creada l’any 2004, actualment 
té més de 2.300 milions d’usuaris 
actius. Tot i que va perdent 
penetració en generacions més 
joves, encara és una plataforma 
a tenir en compte de cara a la 
relació d’organitzacions amb 
les persones que les segueixen, 
com és el cas de les 
administracions públiques. 



3. Eines per a Gestor 
de comunitats virtuals 
a. Xarxes socials: Twitter 
Repassem les característiques principals d’aquesta xarxa social.

La xarxa de microblogging per 
excel·lència i per estar al dia dels 
temes d’actualitat compta amb 
més de 320 milions d’usuaris. 
En aquest cas no hi ha cap distinció 
entre perfils corporatius i personals, 
la gestió és exactament la mateixa.

La seva característica principal és la 
limitació de caràcters a 280. Tot i això 
és recomanable no esgotar el total de 
l’espai i ser breu, acompanyar el tuit 
amb imatge, gifs o vídeos i enllaços. 

Hashtags

Etiquetes precedides del símbol # 
són molt importants: permeten 

etiquetar temes, agrupar 
converses o localitzar 

continguts.

Fils

Podem encadenar tuits 
per explicar una història, 

o una informació més àmplia, 
es pot tuitar un per un 

(encadenant-los com respostes) 
o bé es poden escriure tots 
i publicar-los tots a l’hora.

Programació

La versió web de twitter ens 
permet programar publicacions.

Spaces

Creació de sales d’àudio 
(amb l’aplicació mòbil).

Llistes

Es poden agrupar usuaris tant 
si els seguim com no mitjançant 

llistes, de manera que podem 
filtrar informació segons 

el nostre interès. 

Vídeo en directe

Perfecta per a retransmissions 
de rodes de premsa, 

esdeveniments o presentacions 
corporatives.

Missatges directes o DM

Permet que la comunitat es pugui 
adreçar a nosaltres mitjançant un 

missatge directe, també és 
on podem dirigir a algú que 

ens fa consultes si necessitem 
que ens faciliti alguna dada 

personal per atendre
 la seva petició. 



Hashtags

Molt importants per aconseguir 
visibilitat dels nostres continguts. 

Podem escriure fins a 2.200 caràcters 
en una publicació però hi ha 

una limitació de fins a 30 hashtags. 

Instagram Live

Es pot fer emissió de vídeos en directe, 
limitat a 60 minuts, es veu 

des d’Històries i queda integrat allà 
durant 24 hores. Quan iniciem 

una retransmissió en directe s’envia 
una notificació als seguidors 

del compte.

Compartir

Instagram no permet compartir 
continguts d’altres al nostre mur 

si no és mitjançant alguna aplicació 
externa però sí que podem compartir 

les publicacions a les nostres històries.

Filtre de comentaris

Podem controlar els comentaris 
des de “Configuració/Privacitat/control 

de comentaris”
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3. Eines per a Gestor 
de comunitats virtuals 
a. Xarxes socials: Tik Tok 
Repassem les característiques principals d’aquesta xarxa social.

Als vídeos se’ls pot afegir nombrosos filtres, efectes especials i moltes altres característiques. 
Com altres xarxes socials, funciona amb hashtags, m’agrada, comentaris, etc. I s’utilitza amb 
aplicació mòbil. 

És previst que aquest 2021 arribi als 1.200 milions d’usuaris, la major part dels quals es troba 
en la franja d’edat entre 13 i 24 anys (prop del 70%) tot i que a partir de 2020 s’ha incrementat 
el nombre de persones de més edat que han obert perfil a Tik Tok.

És per això que no podem obviar aquesta xarxa social en la nostra estratègia com a administració 
pública si volem realitzar campanyes específiques per al públic més jove. Ja n’hi ha moltes 
institucions públiques que han obert perfils a Tik Tok i han començat a experimentar.

https://www.tiktok.com/
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https://amalialopezacera.com/el-uso-de-whatsapp-y-telegram-en-las-administraciones-publicas/
https://iabspain.es/estudio/estudio-de-redes-sociales-2021/
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https://metricool.com/es/
https://buffer.com/
https://hootsuite.com/es/
https://tweetdeck.twitter.com/
https://genial.ly/
https://www.easel.ly/
https://piktochart.com/
https://www.canva.com/
https://www.flaticon.com/
https://vector.us/
https://pixabay.com/es/
https://www.freepik.es/
https://infogram.com/es/
https://www.chartblocks.com/es
https://www.adobe.com/es/express/
https://www.mojo-app.com/
https://www.videolan.org/
https://wideo.co/es/
https://www.powtoon.com/
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https://www.cornella.cat/ca/actualitat/noticies/6889




http://aladi.diba.cat/record=b1790539~S171*cat
http://eapc.gencat.cat/ca/publicacions/colleccions/col_leccio_obres_digitals/20-casos-de-exito-en-redes-sociales-digitales-de-las-administraciones-publicas
http://aladi.diba.cat/record=b1857730~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1920814~S171*cat
https://amalialopezacera.com/blog/
https://www.trecebits.com/
https://thesocialmediafamily.com/blog/
http://aladi.diba.cat/record=b1745048~S171*cat


https://creativecommons.org/licenses/
https://www.diba.cat/formacio
https://twitter.com/FormacioDIBA
https://www.youtube.com/formaciodiba
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