
                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  
                                                                                                                                  

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2022 
 Fem  DIGITALITZACIÓ  

Crea dissenys visuals impactants amb Canva i 
Piktochart i aprèn a viralitzar-los amb 

Pinterest Business 
 

Adreçat a 

Persones emprenedores de tots els àmbits professionals que vulguin aprendre a crear infografies i dissenys 
atractius per a la seva web o xarxes socials. En la part pràctica, l’activitat creix de forma lineal. Es comencen per 
les configuracions essencials i publicacions bàsiques per anar progressant fins als elements més complexos i 
avançats. 
Les persones participants hauran de portar un ordinador portàtil o smartphone. 
 

Objectius i metodologia  

 Conèixer les infografies com a contingut visual atractiu. 

 Aprendre a utilitzar eines com el Canva i el Piktochart per crear infografies que són fàcils de viralitzar-
se a través de les xarxes socials, webs o blogs. 

 Conèixer el Pinterest Business com a xarxa social professional per compartir contingut visual. 
 

Continguts  

 
1. Tipus d’infografies: temàtiques, aspecte, continguts més atractius, etc. 
2. Com obtenir recursos gratuïts: vectors i fotografies. 
3. Crear infografies i dissenys amb Piktochart i Canva. 
4. Inserció d’icones, gràfiques, formes, vectors, textos, fotografies, etc. 
5. Ús de plantilles. 
6. Inclou la teva marca a la infografia. 
7. Els millors formats i dimensions segons les xarxes socials. 
8. Creació i configuració d’un compte professional Pinterest Business. 
9. Organitza les teves publicacions (“Pins”) a través de “Taulers”. 
10. La recerca de Pinterest: pins, usuaris, taulers, etc. 
11. Mesurar resultats a través de les estadístiques. 
12. Aplicacions per crear dissenys i continguts visuals per a les xarxes socials. 
 

 

Calendari 

Dimecres 29 de juny de 2022 de 9.30 a 14h (4.30 hores). 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  
                                                                                                                                  
L’acció formativa s’impartirà en presencial a les instal·lacions del Centre Àgora, Pl. Àgora, 1 de Vilafranca del 
Penedès (Polígon Domenys II). Les aules del Centre Àgora compleixen la normativa sanitària vigent. 

 Acció formativa impartida per Emili Rodríguez Es dedica a formar empreses, persones 

emprenedores i autònoms perquè millorin la seva presència a Internet i en l’ús de les noves 

tecnologies. Més informació a www.coaching-tecnologico.com 

 

A tenir en compte  

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

 Per participar cal fer la inscripció a l’enllaç 
o Inscripció 

 

 Les persones inscrites que no puguin participar hauran d’informar amb antelació a la data d’inici de l’acció 
formativa enviant un mail a: 

o njust@vilafranca.cat o promocioeconomica@vilafranca.cat 
 

o Per Whatsapp al mòbil 683511245 
  

       
Més informació i inscripcions  

Tel.   93 817 11 69           
Web    https://promocioeconomica.vilafranca.cat/formacio 

http://www.coaching-tecnologico.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco2gngvXu2CTdnDuODWnmdf37rWU51OQ7KLIkmwG3wORuFPQ/viewform
mailto:njust@vilafranca.cat
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