
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mòdul màrqueting digital: 
 "Activa't tecnologia i 

coneixement digital en temps 
de Covid" 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
Sax Sala Centre de Formació, Ocupació i Empresa organitza per aquest estiu una 
formació gratuïta adreçada a persones emprenedores, autònoms i empreses.  Es 
tracta  d’una formació intensiva que s’impartirà al mes de juliol mitjançant plataforma 
en línia. 
 
L’Escola d’Emprenedors i Empreses és un cicle d’accions formatives que té per 
objectiu capacitar a les persones i dotar-les d’eines tant d’acompanyament a nivell 
emocional com d’altres temes d’interès com són a nivell de gestió econòmica i de 
millora d’entorns digitals com són els webs professionals. 
 

Què s’ofereix? 

 Combinació́ de formació́ teòrica i pràctica, permetent aplicar directament els 
coneixements teòrics exposats a l’aula virtual 

 Conèixer i compartir experiències amb altres emprenedors, professionals i empresaris. 
 Consultors experts  

 
 
Objectiu: 
 
Facilitar les eines necessàries per a l’aplicació tecnològica basada en negocis a través 
del món digital com a impuls per al teixit productiu del Baix Montseny. 
 
 
A qui va dirigit? 
 

 Persones amb inquietuds i esperit emprenedor per muntar el seu propi negoci. 
 Autònoms i empresaris de qualsevol activitat, en especial rellevància dirigit a serveis, 

restauració i/o comerços. 
 Tota aquella persona que vulgui realitzar el seu projecte personal i /o professional amb 

actitud emprenedora.  
 
 
Quin és el seu contingut? 
 
L’acció formativa consta dels següents cursos que es poden fer separadament o bé 
en conjunt, en el moment de la inscripció podreu triar-ne el que més s’ajusti a les 
vostres necessitats. 
 
A continuació podeu consultar els continguts, durada i horari i plataforma en línia que 
farà servir cada consultor/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Curs: Youtube i vídeo màrqueting per a negocis. Versió en línia especial per 
temps de Covid-19 
 
Calendari: 
 
Durada total 12 h. (3 sessions) 
Dies: 6,9,14 abril de 2021 
Horari: 9,30-13,30 h 

 
Plataforma en línia (el dia d’abans al curs us enviarem enllaç a l’aula i manual d’ús 
de la participació en les aules virtuals)  
 
FITXA CONTINGUTS:  
 
Objectius: 
 

 Aprendre a identificar els objectius que volem aconseguir. 
 Veure formes de mostrar els nostres productes, serveis o informació de valor 

perquè puguin ser atractius per la nostra audiència. 
 Conèixer experiències inspiradores d’èxit a Youtube a la pime i en 

emprenedors. 
 Descobrir que es poden realitzar gravacions de qualitat amb els smartphones 

actuals. 
 Conèixer dispositius tecnològics de baix cost que poden per millorar la qualitat 

dels nostres vídeos. 
 Evitar errors habituals en les gravacions. 
 Aprendre a editar vídeos des de l’ordinador i utilitzar apps d’edició automàtica 

per smartphone. 
 Publicar vídeos a Youtube i configurar adequadament el nostre canal de 

Youtube. 
 Millorar la difusió dels vídeos e interactuar amb els nostres seguidors a la 

xarxa social de Youtube. 

 
 
Perfil dels participants: Autònoms i professionals de qualsevol activitat, 
empresaris/àries, personal directiu, comandaments de pimes o personal de 
màrqueting que volen donar a conèixer els seus productes o serveis a través de 
Youtube. 
 
 
Curs imminentment pràctic, imprescindible ordinador, sobretaula o portàtil amb 
webcam per al seu aprofitament i poder interaccionar correctament. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sessió 1 
 
• Objectius: 
- Conèixer experiències inspiradores d’èxit a Youtube a la pime i a emprenedors. 
- Conèixer dispositius que ens poden ajudar a realitzar vídeos de millor qualitat. 
- Crear vídeos. Editar-los amb l’ordinador i amb els nostres smartphones. 
• Continguts: 
- El teu Negoci a Youtube. 
- Exemples inspiradors. 
* Fes un Review. 
* Treballant la teva Marca Personal. 
* Comparteix el que saps. 
* Creativitat. 
* Casos d'Èxit. 
- C omunicació i Video Màrqueting. 
- Equips LowCost per a vídeo. 
- Càmeres i Webcams. 
- Micròfons, gravadores multipistes. Com gravar l’audio. 
- Altres: Llums, cables, adaptadors, trípodes, chroma key,... 
- Codecs, resolució i altres aspectes importants. 
- Què tenir en compte y quines apps utilitzar quan gravem vídeo amb el nostre 
smartphone. 
- Edició de vídeo amb ordinador: OpenShoot Video Editor (Programari lliure). 
- Apps d’edició de vídeo automàtica per smartphone; Quik, Kinemaster i altres. 
 
Sessió 2 
 
• Objectiu: 
- Aprendre a pujar vídeos a Youtube i configurar el Canal. 
• Continguts: 
- Eines de codi obert per a la conversió de format dels nostres vídeos. 
- Youtube: Creator Studio / Youtube Studio 
* Panell de Control: Ajustaments de la configuració predeterminada. 
* Edició de Vídeo i Millores. 
* Subtítols. 
* Anotacions. 
* Marques d'Aigua. 
* Modificant Àudio. 
* Millores i Filtres. 
* Esdeveniments en directe a través de Youtube: Youtube Live. 
- E stat del Canal. 
 
Sessió 3 
 
• Objectiu: 
- Millorar la difusió dels vídeos pujats a Youtube. 
• Continguts: 
- Subtitulació 
* Aprofitant el reconeixement automàtic de veu de Youtube. 
* Utilitats vàries per incorporar el subtítol al vídeo. 
 



 

- Ingressos econòmics per els teus vídeos amb Adsense. 
- SEO a Youtube i difusió del nostre vídeo. 
- Copyright i legalitat. 
- Estadístiques. 
- Recursos gratuïts, musica, vídeo i sons. 
 
Expert:  Emili Rodríguez Miras (Coaching Tecnológico) 
 
 
Curs: Instagram i Twitter per a negocis. Versió en línia especial per temps de 
Covid-19 
 
Calendari: 
 
Durada total: 13.5 (3 sessions) 
Dies: 20,23,27 abril de 2021 
Horari: 9.30 a 14 h 
 
Plataforma en línia (el dia d’abans al curs us enviarem enllaç a l’aula i manual d’ús 
de la participació en les aules virtuals)  
 
FITXA CONTINGUTS:  
 

Objectius: 
 

 Crear i optimitzar un perfil d’empresa a Instagram i Twitter. 
 Conèixer el funcionament tècnic per publicar continguts i gestionar la 

comunitat de totes dues xarxes socials per fer-les crèixer. 
 Comunicació a Instagram i Twitter. 
 Aprendre a crear concursos i campanyes publicitàries. 

 

Perfil dels participants: Autònoms, empresaris/àries, comerços que volen donar a 
conèixer els seus productes i serveis a través d'Instagram i Twitter. En la part pràctica 
el curs creix de forma lineal. Es comencen per les configuracions essencials i 
publicacions bàsiques per anar progressant fins als elements més complexes i 
avançats. 
 
Curs imminentment pràctic, imprescindible ordinador, sobretaula o portàtil amb 
webcam per al seu aprofitament i poder interaccionar correctament. 
 
Sessió 1: 
 
• Objectiu: 
- Conèixer el funcionament d'Instagram aplicat als Negocis. 
• Continguts: 
- Per a què serveix Instagram i com utilitzar-se professionalment. 
- Optimització del perfil i configuració en detall d'un compte d'empresa. 
- Crear una bio atractiva. 
- Treballar el contingut i hasthags. 
- Crear publicacions de tot tipus amb fotos i vídeos. 



 

 
Sessió 2: 
 
• Objectiu: 
- Aprendre a donar més difusió a les publicacions i promocionar continguts a 
través de concursos. 
• Continguts: 
- Edició de vídeo des de Smartphone. 
- Històries d'Instagram: Com treballar-les i possibilitats d'incloure al perfil com a 
catàleg de productes o serveis. 
- Com publicar a Instagram des del teu ordinador. 
- Transmissions en directe. 
- IGTV el canal de vídeo d'Instagram. 
- Concursos a Instagram: Bases legals, procediment i tria de guanyadors aleatòria. 
- Com gestionem la comunitat: recerca de seguidors, a qui seguir, estratègies per 
aconseguir seguidors. 
 
Sessió 3: 
• Objectius: 
- Conèixer Apps que poden millorar les publicacions a Instagram. 
- Aprendre a crear campanyes de publicitat a Instagram. 
- Configuració d’un compte de Twitter. 
- Aprendre el funcionament habitual de Twitter i com gestionar un compte pel 
negoci. 
• Continguts: 
- Aplicacions mòbils externes per Instagram més populars. 
- Crea una campanya publicitària a Instagram segmentant al teu públic objectiu. 
- Configuració del nostre perfil i compte de Twitter adequadament. 
- Com escriure tuits i integrar els elements multimèdia. 
- Com crear continguts d'èxit a Twitter. 
- Estadístiques de Twitter, control d'usuaris i de quin lloc visiten els teus enllaços. 
Millors hores per tuitejar. 
- Gestionar situacions de crisis en Twitter. 
- A qui ens interessa seguir, com seguir-los. 
- Recerques avançades en Twitter. 
- Mètodes i aplicacions per aconseguir més seguidors. 
- Altres. 
 
Expert:  Emili Rodríguez Miras (Coaching Tecnológico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Curs: Coneix quines tecnologies i xarxes socials et poden ajudar a difondre la 
teva marca personal i el teu negoci. Versió en línia especial per temps de Covid- 
 
Calendari: 
 
Durada total: 8 hores (2 sessions) 
Dies: 28 i 30 abril de 2021 
Horari: 9.30 a 13.30 h 
 
Plataforma en línia (el dia d’abans al curs us enviarem enllaç a l’aula i manual d’ús 
de la participació en les aules virtuals)  
 
FITXA CONTINGUTS:  
 
Objectius: 
 

 Una formació per descobrir la teva marca personal i com transmetre-la en el 
món d’internet. 

 En una primera part, veurem la potencialitat de tenir una bona marca 
personal, els seus beneficis i el valor afegit que pot aportar a un emprenedor i 
a un 

 negoci. 
 Com transformar aquesta marca al món d’internet, xarxes socials i a les noves 

tecnologies. 
 Repàs de les possibilitats de difusió més habituals per internet perquè 

l'emprenedor pugui decidir quina li pot ser més útil. 
 Resoldre dubtes sobre temes tecnològics i possibles vies de difusió dels seus 

projectes a través de les noves tecnologies i xarxes socials. 

 
Perfil participants: Emprenedors que estan desenvolupant el seu projecte, 
autònoms i empreses  
 
Sessió 1 
 
• Objectiu: 
- Es treballarà la marca personal i la seva difusió per Internet. 
• Continguts: 
- La Marca Personal en persones i empreses. 
- Què transmet la nostra marca. 
- Descobrint talents i el que ens fa diferents. 
- Transformant la nostra marca al món digital. 
- El nostre enemic: Paràlisi per Anàlisi. 
- Transformant problemes en oportunitats. 
- Exemples inspiradors. 
- La Tecnologia ho canvia tot. 
- Definint una estratègia tecnològica i no tecnològica per transmetre la nostra 
marca. 
- Elevator Pitch Tecnològic: Com explicar qui som i el que fem responent a 4 
preguntes i en 160 caràcters. 
 



 

 
Sessió 2 
 
• Objectius: 
- En aquesta sessió els emprenedors podran conèixer moltes de les eines del 
món tecnològic que els envolten i que poden ser aplicables als seus negocis. 
- Acabada la sessió els participants tindran els suficients coneixements per 
prendre la decisió de quines eines poden utilitzar i aprendre-les en 
profunditat en una altra formació o pel seu compte. 
• Continguts: 
- El poder de les paraules i la intel·ligència emocional a les xarxes xocials. 
- Xarxes socials horitzontals massives on transmetre la nostra marca: 
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc. 
- En les xarxes socials verticals pot ser que estiguin els teus millors clients. 
- Registrant noms de domini per a la nostra web i de correu. Com? 
- Presència a través d'una web, un blog o tots dos. Quina plataforma utilitzar i 
recomanacions. 
- Què hauria de tenir en compte per vendre a internet. Com s’ha de fer? 
- No al síndrome de la web en blanc. Eines per poder fluir davant la pantalla i 
descriure el què amb més facilitat. 
 
- D'on treure les fotos? 
- Youtube i vídeo màrqueting, reforçant la teva marca. 
- Viralitza la teva marca gràcies a les infografies. Fes-ho de forma fàcil. 
- Registrant online els nostres textos, fotos i vídeos en el Registre de la 
Propietat Intel·lectual i la marca a l'Oficina de Patents i Marques. 
 
Expert: Emili Rodríguez Miras (Coaching Tecnológico) 
 
 
Curs: Big Data per a emprendre. No et perdis cap oportunitat de negoci amb 
eines gratuïtes 
 
Calendari: 
 
Durada total: 8 hores (2 sessions) 
Dies: 4 i 11 de maig de 2021 
Horari: 9.30 a 13.30 h 
 
Plataforma en línia (el dia d’abans al curs us enviarem enllaç a l’aula i manual d’ús 
de la participació en les aules virtuals)  
 
FITXA CONTINGUTS:  
 
Objectius: 
 

 Permetre als participants identificar, per mitjà del Big Data i es Dades 
Obertes, les oportunitats de negoci que es poden generar dins el gran volum 
de dades accessibles per Internet. 

 



 

 Dotar de les pautes metodològiques i d’un conglomerat d'eines i de 
programari opensource (gratuït o de baix cost) eminentment pràctic que li 
permetin fer-ho de manera senzilla, automàtica, i sense cost o a un cost molt 
baix. 

 
Perfil participants: Persones emprenedores que vulguin aprofitar les oportunitats que 
apareixen en l’entorn competitiu, així com a reaccionar de manera anticipada als 
competidors, als canvis que es produeixen, en base a l’explotació del Big Data I les 
Dades Obertes. 
 
Sessió 1: 
 
• Objectiu: 
- Identificar què és i quines son les oportunitats del Big Data i les Dades 
Obertes per les persones emprenedores, identificar quines son les fonts 
d’informació clau disponibles per l’entorn concret del negoci, seleccionar les 
més adients i a gestionar l’accés als recursos d’informació disponibles. 
• Contingut: 
- Big Data I Dades Obertes, què són i com se li pot treure profit. 
- Recursos d’informació de l’entorn competitiu (empresarial, financer, 
sectorial i de mercats, científic i tecnològic, patents i marques, subvencions, 
concursos públics,etc.). 
 
- Eines i estratègia per vigilar oportunitats i amenaces de l’entorn competitiu 
(paraules clau, cercadors temàtics, base de dades, alertes, etc.). 
 
Sessió 2: 
 
• Objectiu: 
- Identificar, entendre i practicar les diferents eines i metodologies per 
monitorar i capturar de manera automàtica les informacions rellevants de 
l’entorn amb recursos opensource gratuïts o de baix cost, i a utilitzar-les per 
identificar qualsevol oportunitat o amenaça que aparegui en el seu entorn 
competitiu. 
• Contingut: 
- Captura totes les informacions que t’interessen. Eines opensource de 
captura de dades automàtiques (RSS, alertes, watchers, etc.). 
- Processa i analitza oportunitats i amenaces. Eines opensource de processat 
i anàlisi de dades automàtiques (quadres de comandament, processat 
automàtic d’informacions, potions, etc.). 
- Sintetitza, difon i extreu valor de la vigilància. Eines opensource de síntesi i 
distribució d’informacions (generació de butlletins, intranets, portals, 
triggering, etc.). 
Tant en la sessió 1 com en la sessió 2 de l'activitat es combinarà el 
coneixement de la metodologia i les diferents eines, amb la pràctica in situ 
per l'aplicació als casos e interessos a vigilar de l’entorn concret de cada 
empresa. 
 
EXPERT: Xavier Gallardo Rodriguez de Novatec Advisors, SL 
 
 
 



 

 
 
METODOLOGIA DE LES AULES VIRTUALS: 
 

1. Les sessions formatives es faran 100% on line mitjançant plataformes en línia, 
us enviarem un correu recordatori que inclourà l’enllaç directe a l’aula virtual i 
manual d’ús per a la correcta participació i connectivitat. 

 
2. És imprescindible que el correu electrònic que ens faciliteu a la inscripció sigui 

el que utilitzeu per rebre correctament les comunicacions d’accés a l’aula 
virtual. 

 
3. És d’obligatori compliment per a justificar aquestes accions subvencionades 

que us nombreu amb el vostre nom, primer cognom i segon cognom tal i 
com es detallarà al manual d’ ús que us enviarem al vostre correu electrònic. 

 
4. Una vegada finalitzi el curs al que us heu inscrit, us enviarem un qüestionari 

de satisfacció, és molt important el seu retorn ja que també és una eina de 
justificació, (els qüestionaris són anònims i es faran amb Formulari Google) 

 
5. Les presentacions es compartiran durant les sessions formatives per part del 

formador/a, s’enviaran quan finalitzi el curs o bé, al final de cada sessió al 
correu electrònic que ens faciliteu en el moment de la inscripció. 

 
 
Per a més informació podeu contactar amb creacioempreses@santceloni.cat  
 
 
 

 


