
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2020 (ON LINE) 
Fem  iLEARNING   

Com fer fotos, vídeos i textos per 

INSTAGRAM i altres xarxes des del mòbil 
 Aprendre a fer fotografies, vídeos i textos atractius que impactin a la xarxa 

 

 
Objectius  

 Aprendre a fer vídeos, fotografies i textos atractius que impactin a la xarxa per destacar entre milions 
d’usuaris. Tot des del mòbil, de manera senzilla i creativa.  

 

Adreçat a 

 Persones emprenedores que estiguin iniciant el seu projecte empresarial... 

 Empreses del territori , autònoms i professionals de qualsevol sector i tipus d’organització. 
 

Continguts 

 Quines imatges triomfen a les xarxes. 
 Estils fotogràfics per inspirar foto de producte. 
 Recursos en format vídeo, fotografies i text per crear continguts atractius. 
 Normes bàsiques de composició. 
 Trucs per captar l’atenció de l’usuari. 
 Trucs per destacar en el feed (time line d’instagram). 
 Afegir moviment al textos i impactar. 
 Com fer fotografies i vídeos per la publicitat a les xarxes. 

 

Metodologia 
 
 Una primera part d’explicació de continguts i després pràctica d’exercicis amb suport i acompanyament 
de la persona experta. 
 S’utilitzarà la plataforma de videoconferències ZOOM per poder seguir la sessió. Els participants rebran 
per mail el dia abans l’enllaç per accedir-hi. 

 
 

Acció formativa impartida per 

Mònica Urrutia,  amb més de 15 anys d’experiència en el sector de la comunicació i el màrqueting. Des de 2011 

realitza formació i consultoria en estratègia digital i comunicació en xarxes socials. 

 



                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

 
 
 
 

Calendari (NOU) 

8 i 10 de juny de 2020 de 15 a 17.15h (5 hores). 
Les sessions es faran on line i en directe. 
 
 
Tel.   93 817 11 69          
Mail  promocioeconomica@vilafranca.cat 
 
Web  https://promocioeconomica.vilafranca.cat/ 

 
     @promecovila 

 
A tenir en compte: 

 Aquesta activitat formativa està 100 % subvencionada per l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès i la Diputació de Barcelona. 

 

 Cal fer inscripció prèvia a l’enllaç 
https://www.vilafranca.cat/jsp/tramits/formulari_formacio_agora.jsp?idtramit=2510 

 
 Les persones inscrites rebran el dia abans per mail  l’enllaç a la plataforma ZOOM per poder 

participar en l’acció. 

 
 Les persones interessades que no puguin assistir hauran d’enviar un mail avisant de la 

impossibilitat de participar. 
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