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Consulteu els itineraris formatius a qui va 
adreçada al Banc d'Accions Formatives (BAF):

Xarxes socials per al secretariat de direcció: com fer-
ho?

A les funcions tradicionals del personal de secretariat i assistents de direcció, s'han afegit altres 
com l'optimització de perfils en les xarxes socials, el control dels continguts que es comparteixen i 
la gestió de fòrums  i blogs en els que participen el seus superiorsm així com tasques de pont i 
col·laboració entre els serveis de comunicació encarregats de dinamitzar xarxes socials i personal 
tècnic, directiu o regidors i regidores per vehicular respostes o peticions realitzades per aquest 
mitjà.
El taller fa un repàs a les xarxes socials més habituals en l'actualitat i mostra com i quan utilitzar 
cadascuna.

Presentació

Col·lectiu destinatari Modalitat
Taller

Canal
Videoformació + en línia

BAF de la Diputació de Barcelona

BAF dels Ens Locals

hores10

Temporalització

Nombre d'assistents per edició
Mínim

10

Màxim

15

Òptim

12

Hores presencials: 0

Hores de treball virtual: 4

Hores de videformació: 6

Distribució horaria:

Durada total:

Programació setmanal orientativa:

5 setmanes

Objectius
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https://recursos-formatius-db.diba.cat/ca/recursos-accions-formatives/accio-formativa/xarxes-socials-al-secretariat-de-direccio-com-fer-ho
https://recursos-formatius-ens.diba.cat/ca/recursos-accions-formatives/accio-formativa/xarxes-socials-al-secretariat-de-direccio-com-fer-ho
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Orientacions metodològiques per al participant
Abans d'iniciar el el taller hi haurà una activitat a l'aula virtual per recollir necessitats i expectatives 
que permetran adaptar els continguts de l'acció formativa. El docent recolirà aquesta informació 

Materials formatius de consulta

Objectius

Continguts

1. Conèixer les principals xarxes socials i el seu ús professional.
1.1. Identificar les utilitats de les principals xarxes socials i la seva aplicació en l'àmbit professional.
1.2. Cercar informació en les diferents xarxes.

1. Les xarxes socials.
1.1. Principals característiques, tipus i usos.
1.2. Perfils personals i perfils professionals.
1.3. Recerca d’informació a internet i xarxes.
1.4.Tasques de suport als gestors de xarxes socials.
2. Facebook.
2.1. Tipologia d'usuaris: usuaris, pàgines, grups, etc.
2.2. Cerques especifiques sobre l'aplicació.
3. Twitter.
3.1. Usuaris, hashtags, llistes, etc.
3.2. Cerques per usuaris, per hashtags, fils de conversa, etc.
4. Linkedin,
4.1. Linkedin: Usuaris, pàgines d'empreses i institucions, etc.
4.2. Cerques avançades.
5.Youtube.
5.1.Canals d’administracions públiques i usos de la plataforma.
6. Altres xarxes d'interès.
6.1. Instagram: Usuaris, cerques específiques.
6.2. Missatgeria instantànea.

Materials de referència per a l'acció formativa

Materials formatius complementaris:

El gestor de comunitats virtuals a l'administració pública

La gestió de les xarxes socials és un element clau per a l'administració pública. D'una banda, 
permet  arribar a persones que ens queden més llunyanes  i fer-ho de forma més segmentada. 
D'altra, és una peça clau en la voluntat de  govern obert. Els conceptes de transparència,  
participació i col·laboració han evolucionat i crescut amb les possibilitats que aquestes xarxes 
ens ofereixen i, de ben segur,  seguirant fent-ho. 
Sovint, però,  els professionals que s'han d'encarregar de la gestió de les xarxes (els 
Community Manager) no tenen una formació especifica en el seu maneig. 
Aquest material pretén ser una eina que faciliti un coneixement bàsic per poder-se iniciar en 
aquest tema.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

- 
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https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/sintesis_pdf/SINTESI_gestor_comunitats_virtuals_administracio_publica.pdf
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per enfocar l'acció a la seva resolució. 
El treball autònom entre sessions i la posta en comú a les sessions de videoformació han d'afavorir 
la pràctica en les diferents eines així com l'elaboració d'una guia d'ús com a producte final de la 
formació.

Certificació

Per assolir la qualificació d'APTE, els requeriments són:

Assistència

Aprofitament

Certificació:

- Assolir un mínim de         punts del total dels elements d'avaluació.70

- Haver assistit al 100% de les sessions convocades

Orientacions per a l'avaluació

Nivell d'avaluació

Valoració de les actituds i la participació

Superació d'activitats a partir d'uns criteris establerts

Demostració de l'aplicabilitat al lloc de treball

►

►

►

Sistema d'avaluació

Assistència

Prova

Producte

Metodologia d'avaluació

Al llarg de la ormació els participants hauran fet una sèie de pràctiques guiades que els portaran a 
tenir un producte finalitzat en acabar-la. L'avaluació contempla aquests dos aspectes i la 
participació activa en les sessions de videoformació.

Elements d'avaluació Puntuació

Puntuació dels elements d'avaluació

Protocol d’actuació per al secretariat de direcció en relació a les xarxes socials 50

Participació activa en les sessions de vidoformació 20

Participació en les activitats proposades a l'aula 30

100Total

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3
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