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Context comunicatiu
Infoxicació i economia de l’atenció

(Cornella)

Eric Kessels. 24 hrs. in photos. Expo Big Bang Data http://bigbangdata.cccb.org/en/24-hrs-in-photos-by-erik-kessels/

http://bigbangdata.cccb.org/en/24-hrs-in-photos-by-erik-kessels/


Comunicació externa digital

Comunicació de

marca

Marketing de 

continguts

Curació de 

continguts

Pla Social Media



Marketing de continguts i curació de 
continguts
Marketing de continguts: Utilitzar els continguts (la

informació) per atraure clients/usuaris (sempre s’ha fet;
no és nou de l’era digital)

Curació de Continguts: “Sistema llevado a cabo por un
especialista (el content curator) para una organización o a
título individual, consistente en la búsqueda, selección,
caracterización y difusión continua del contenido más
relevante de diversas fuentes de información en la web
sobre un tema (o temas) y ámbito (o ámbitos) específicos,
para una audiencia determinada, en la web (tendencia
mayoritaria) o en otros contextos (p.e., en una
organización), ofreciendo un valor añadido y estableciendo
con ello una vinculación con la audiencia/usuarios de la
misma” (Guallar & Leiva)



Pla de continguts Social Media

Exemple de plantilla (Eva Sanagustín)

http://www.evasanagustin.com/plandecontenidos/

http://www.evasanagustin.com/plandecontenidos/


Canals

Els canals de mitjans socials més habituals:

• Blog

• Xarxes socials “clàssiques” (Facebook, Twitter, 
LinkedIN…)

• Xarxes socials d’imatges (Instagram, Pinterest…)

• Xarxes socials de vídeo (Youtube, TikTok…)

• Actual hibridació de serveis als Sicial Media 
(directes, stories, reels...)



Frequència de publicació

Freqüència de publicació per canals. Un exemple

Canal Freqüència 
publicació  

alta 

Freqüència 
mitjana

Freqüència 
baixa

Freqüència
molt baixa

Twitter 3 - 4 tweets
dia

1 al dia 3 setmana 1 setmana

Blog 1 post al dia 1 a la setmana 1 cada 15 
dies

1 al mes

Instagram 
publicacions

1 al dia 3 cops 
setmana

1 cop 
setmana

1 cada 15 
dies

Instagram stories 2-3 stories al 
dia

1 al dia 3 setmana 1 setmana
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Documents de referència

Alguns documents de referència en el context de les 
biblioteques universitàries

• Pla de comunicació externa del CRAI UB (2017)

• Manual de buenas prácticas en redes sociales CRUE 
/ Rebiun.

• Llibre blanc de les xarxes socials de la Universitat de 
Barcelona (2016)



Principis d'actuació (Rebiun)

1. Servei públic: la comunicació i difusió de la 
informació virtual ha de ser tan eficaç com la presencial.

2. Transparència: la gestió de les xarxes i espais socials 
a internet ha de ser clara.

3. Col·laboració: el compartir i el col·laborar amb altres 
usuaris de la xarxa ha de ser un dels principals 
objectius.

4. Qualitat: la informació tant en els serveis oferts com 
en les respostes que donem s'han de sotmetre a criteris 
de pertinència, adequació i objectivitat.



Principis d'actuació (Rebiun)

5. Coresponsabilitat: hem de ser coneixedors de les 
normes bàsiques en les xarxes socials, fer constar a qui 
representem, saber què hem de comunicar i com
fer-ho.

6. Confidencialitat: prestant especial atenció al que es 
recull en el Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol, de 
mesures urgents per a l'adaptació de el Dret espanyol a 
la normativa de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades.

7. Participació: ha de ser respectuosa, donant resposta 
als comentaris de forma oportuna, respectant els 
diferents punts de vista i aportant comentaris
constructius, animant a la participació.



Perfils d’usuaris (Llibre blanc de la UB)

Els creadors. Tenen l’autoria del contingut social que 

consumeixen els altres usuaris. Escriuen blogs i pengen 

vídeos, música o textos a Internet. 

Els crítics. Responen al contingut dels altres. Fan crítiques 

de productes, comenten altres blogs, participen en fòrums i 

editen articles en comunitats, com ara la Viquipèdia. 

Els conversadors. Intercanvien opinions amb altres 

consumidors i empreses. Utilitzen majoritàriament el 

Facebook i el Twitter. 

Els col·leccionistes. Llegeixen i analitzen informació, voten 

o etiqueten pàgines o fotos, i solen recopilar continguts 

generats en entorns socials, però no hi participen. 

Forrester Research 



Perfils d’usuaris (Llibre blanc de la UB)

Els seguidors. Disposen de perfil social i, generalment, estan 

connectats a les plataformes més conegudes, però tenen un 

comportament menys creatiu. 

Els espectadors. Són usuaris consumidors actius de 

continguts de blogs, vídeos, podcasts o fòrums, però no hi 

participen activament. 

Els inactius. Ni creen ni consumeixen contingut social de cap 

mena. 

Forrester Research 



Recomanacions formals de contingut
(Rebiun)

• Utilitzar un llenguatge directe, simple i informal.

• Utilitzar la segona persona del singular: tu.

• Elaborar textos breus, sempre acompanyats d'una 
imatge representativa per al contingut de el text.

• Fer servir frases clares, breus i concises.

• Ordenar el text.

• Usar una única idea per paràgraf.

• Incloure enllaços amb accés a la informació.



Recomanacions generals de contingut
(Rebiun)

• No oferir informació confidencial.

• Respectar la privacitat i la intimitat de les persones.

• No publicar contingut protegit pels drets d'autor.

• La informació ha de ser veraç i contrastada.

• Tenir clara, en tot moment, la línia editorial de la 
institució.

• No emetre opinions personals a través del canal 
corporatiu



Recomanacions de participació (Rebiun)

• Els comentaris han de ser pertinents, han d'estar 
relacionats amb el tema que s'estigui tractant

• Els comentaris han de ser sempre respectuosos
amb les opinions dels altres. 

• Acceptar les crítiques i valorar si cal contestar.

• No eliminar cap comentari ni crítica sempre que no 
infringeixi la legislació vigent.

• El temps màxim de resposta a qualsevol dubte o 
pregunta no ha de ser superior a les 24 hores.



Recomanacions pla de comunicació externa 
Crai UB

El missatge:

• Ha de ser positiu.

• Ha de ser adient d’acord amb el grup d’interès al 
qual s’adreça.

• Ha d’incidir en el valor afegit del recurs, servei, 
instal·lació o activitat.

• Ha de valorar les opinions prèvies dels usuaris.
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Xarxes socials CRAI UB 
(80 comptes oberts i actius)

©Jordi Casadellà



Twitter



Twitter



Els fils de Twitter



Els fils de Twitter



Instagram

©Hootsuite

https://www.instagram.com/p/B9jD5J3IgOY/



Instagram stories



Instagram



Pinterest



Facebook



Blogs



LinkedIn



Paper.li



https://create.piktochart.com/output/37735895-tellus-2018



YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=EqPTO1SNnRE



Flickr
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Informació operativa i funcional (ex: horaris)

https://www.instagram.com/stories/highlig

hts/17862557167284531/

Exemple a Instagram stories 

d’informació operativa i funcional: 

horaris del CRAI

https://www.instagram.com/stories/highlights/17862557167284531/


Difusió fons CRAI (exemple: novetats)

https://www.instagram.com/stories/highlig

hts/18049561327097253/

Exemple Instagram stories de 

difusió de novetats del fons

https://www.instagram.com/stories/highlights/18049561327097253/


Difusió serveis CRAI (ex: accés a bibliografia)

https://www.instagram.com/p/B8at3QCH342/Exemple a Instagram de difusió del servei 

d’accés a la bibliografia recomanada

https://www.instagram.com/p/B8at3QCH342/


Difusió activitats CRAI (ex: exposicions)

https://twitter.com/crai_bima/status/11861

82998791802885

Exemple de fil de Twitter amb 

imatges pròpies d’una 

exposició del CRAI

https://twitter.com/crai_bima/status/1186182998791802885


Difusió recerca del centre

https://www.instagram.com/p/B5-LplUDmkd/

Exemple a Instagram article de 

professors del centre

https://www.instagram.com/p/B5-LplUDmkd/


Difusió recerca del centre

https://www.instagram.com/p/BqwizKjgmoi/

Ex. a Instagram amb infografia pròpia 

sobre article de professors del centre

https://www.instagram.com/p/BqwizKjgmoi/


Curació de continguts del sector

http://tellus.ub.edu/
Ex a Paper.li : Tellus, diari d’informació de 

Geologia i ciències de la Terra

http://tellus.ub.edu/


Campanyes

https://twitter.com/crai_bima/status/1066982323583893504Exemple enquesta a fil de Twitter

https://twitter.com/crai_bima/status/1066982323583893504
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