
NOVA EDICIÓ DE PÍNDOLES FORMATIVES MARÇ I ABRIL 
 

DATES DURADA 
MODA
LITAT 

FORMACIÓ 

20 i 21 de març 
 
 

Dues edicions: 
11 i 17 d’abril 

2 sessions – 1 hora i 30 
minuts 

(15:00h – 16:30h) 
 
 

1 sessió – 1 hora i 30 
minuts 

(15:00h – 16:30h) 
O 

(17:00h-18:30h) 

Online 

5.13 Què son els Marketplace? Apropa 
el teu producte. 
 
 
El Marketplace 
jocomproaesplugues.cat 

Dues edicions: 
27 i 28 de març 
30 i 31 de març 

2 sessions – 2 hores 
(17:00h-19:00h) 

Online 
1.22 Contacte amb l’Administració 
Pública i sol·licitud de subvencions 
(Mercats de Venda No Sedentària) 

23 i 24 de març 
2 sessions – 1 hora i 30 

minuts 
(15:00h-16:30h) 

Online 
3.1 Fotografia i retoc d’imatges de 
manera efectiva per al teu negoci. 

29 de març 
1 sessió – 2 hores 
(15:00h – 17:00h) 

Online 
3.5 Crea els teus vídeos: tècniques de 
gravació, edició i difusió. 

30 de març 
1 sessió – 2 hores 
(15:00h – 17:00h) 

Online 

4.4 Instagram I: El teu negoci a 
Instagram: Stories, publicacions i 
posicionament. Construeix i fidelitza la 
teva comunitat. 

31 de març 
1 sessió – 2 hores 
(15:00h – 17:00h) 

Online 
4.6 Instagram II: Publicitat a Instagram 
Ads: Stories i posts com a nous canals 
de màrqueting. 

 
 

DATES DURADA MODALITAT FORMACIÓ 
11 d’abril per a 

comerços 
17 d’abril per a 

restauració i 
Mercats de 
Venda No 
Sedentària 

2 sessions – 1 hora i 
30 minuts 

(15:00h-16:30h) 
Online 

5.13 (Tercera Sessió - Impartida per 
l'Empresa del MarketPlace Esplugues)* 

12 d’abril 
1 sessió – 2 hores 
(15:00h – 17:00h) 

Online 
2.9 Crea el teu Wordpress: continguts, 
visibilitat i tècniques de gestió 



13 i 14 d’abril 
2 sessions – 2 hores 
(15:00h – 17:00h) 

Online 4.22 Linkedin 

17 i 19 d’abril  
2 sessions – 2 hores 
(15:00h – 17:00h) 

Online 
4.7 Whatsapp Business: Ven i apropa’t 
a la teva clientela 

20 d’abril 
1 sessió – 2 hores 
(15:00h-17:00h) 

Online 
3.2 Introducció al disseny gràfic per a 
crear continguts digitals 

25 d’abril 
1 sessió – 2 hores 
(15:00h-17:00h) 

Online 1.12 Informació sobre ajuts 

 

 

Gestió empresarial en un context digital  
1.12 Informació sobre ajuts adreçats al comerç 
Descripció 

Dins la línia “transformació digital” s'ha posat en marxa el programa Kit Digital, dotat amb 3.000 
milions d'euros, que permetrà a pimes i autònoms adoptar i implantar una sèrie d'eines i solucions 
digitals, constituint així una oportunitat única per transformar els negocis. 

- Modalitat: Online 
- Nivell: Bàsic 
- Sector adreçat: Comerç, Restauració i Mercats 

Contingut 

Durada del curs: 2 hores en 1 sessió.  

• Mòduls a impartir: 

1) On podem trovar ajuts? 

 2) Què és el Kit Digital? 

• Bases reguladores i requisits necessaris 
• Tipus de beneficiaris i trams de subvenció 

2) Tipus d’accions subvencionables i portal ‘’Accelera pyme’’ 

• Solucions a la digitalització més comunes 
• Llistat d’agents digitalitzadors i com seleccionar-los 

3) Procediment inicial per a sol·licitar la subvenció 

• Acreditació dels requisits per accedir al bo digital 
•  Convocatòries 2022 i 20223 

4) Com demanar ajuts pas a pas 

• Guia de sol·licitud pas a pas 

5) Convocatoria ajuts el Consorci de Comerç, Artesania i Moda dirigida per a comerciants i 
associacions de comerciants 



• Informació sobre els ajuts 
• Línies d’ajuda a optar 
• Terminis de sol·licitud 

 
1.22 Contacte amb l’Administració Pública i sol·licitud de subvencions (Mercats de 
Venda No Sedentària) 
Descripció  

Els canals digitals obren la possibilitat a adreçar-nos a diferents destinataris de forma còmode i 
immediata. A més, podem presentar sol·licituds de subvencions interessants pel nostre negoci. En el 
present curs s’oferirà un itinerari guiat per aprendre les principals competències per facilitar la gestió 
del teu negoci.  

• Modalitat: Online 
• Nivell: Bàsic 

Sector adreçat: Mercats de Venda no Sedentària 

Contingut 

Durada del curs: 4 hores distribuïdes en 2 sessions. Cada sessió serà de 2 hores.  

S’oferiran 4 dies diferents. S’haurà de seleccionar 1 sessió d’entre les 2 corresponents a la primera 
sessió i 1 sessió d’entre les 2 corresponents a la segona sessió. 

 Mòduls a impartir: 
1) Crea la teva identificació digital i aprèn a signar electrònicament 

• Guia pas a pas per crear la seva identificació digital (Cl@ve) i signar electrònicament 
2) Accedeix al portal de l’Ajuntament i presenta instàncies 

• Itinerari guiat explorant el portal de l’Ajuntament 
• Diferents portals del web 

3) Canals per dirigir-se a l’Ajuntament 

• Canals de comunicació digital disponibles (digital i PAC (Punt d’Atenció al Ciutadà)) 
4) Portal de subvencions 

• Explorar subvencions a diferents canals de l’AAPP (Ajuntament, GenCat) 
• Com fem una sol·licitud? Pas a pas 

 

Millora de la presència digital 
 
2.9  Crea el teu web: continguts, visibilitat i tècniques de gestió   
Descripció 

Aprèn a crear i gestionar el teu portal web utilitzant l’eina Wordpress. Presenta els teus productes, el 
teu menú i actualitza la teva pàgina amb les teves novetats. 



- Modalitat: Presencial 
- Nivell: Específic/Avançat 
- Sector adreçat: Comerç i Restauració  

Contingut 

Durada del curs: 4 hores  

 Mòduls a impartir: 

1) Per què hem de crear una pàgina web per al nostre negoci? 

• La nostra pàgina web com a carta de presentació 
• Implicacions de mantenir un portal web actiu i ben presentat 

2) Què és Wordpress? 

• Presentació breu de l’aplicatiu  
• Avantatges del seu funcionament  

3) Funcionalitat del teu Wordpress 

• Obre el teu Wordpress 
• Com publicar les nostres entrades  
• Com inserir contingut multimèdia i els nostres enllaços de xarxes socials 

4) Personalitza la teva pàgina web 

• Crea les teves categories 
• Destaca els teus principals productes 
• Informa dels teus productes 
• Presenta el teu menú a la pàgina d’inici (Restaurants i establiments de menjar) 

5) Com mantenir el nostre portal web actiu i actualitzat 

• Consells per mantenir constància  

Rellevància de mantenir una constància i actualitzar el nostre portal web. 

 

Creació de continguts digitals 
 

3.1 Fotografia i retoc d'imatges de manera efectiva per al teu negoci  
Descripció 

La creació de continguts digitals és imprescindible per fer arribar el nostre producte o servei al públic. 
Fotografiar i tenir una bona cura de les imatges que mostrem ens permetrà cuidar i estendre la nostra 
marca atraient nous clients i fidelitzant als actuals. Amb la realització del present curs aprendràs 
tècniques d’imatge per realitzar bones fotografies, editar-les i a escollir els millors canals per 
compartir-les. 



- Modalitat: Online 
- Nivell: Específic 
- Sector adreçat: Comerç, Restauració i Mercats 

Contingut 

Durada del curs: 3 hores distribuïdes en 2 sessions. Cada sessió serà d’1:30 hores 

 Mòduls a impartir: 

1) La importància de la imatge al nostre negoci 

• Per què és important cuidar la imatge com a contingut del nostre negoci? 
• Exemples reals de diferents imatges de negocis 

2) Com preparar l’escena?  

• Com col·locar el producte 
• Il·luminació i col·locació 
• Quin equipament bàsic necessitem?  

3) Com fer bones fotografies? Tècniques i eines al nostre abast 

• Tècniques fotogràfiques i consells per treure les millors imatges possibles 

4) Com editar les nostres fotografies? Aplicatius i tècniques al nostre abast 

• Presentació pràctica de com editar una fotografia 
• Presentació d’aplicatius d’edició 
• Exemples pràctics d’edició  

5) On fem arribar les nostres fotografies? Canals de difusió digitals 

• Quins són els millors canals de difusió? 
• De quina manera hem de presentar la nostra imatge 

6) Programes d’edició  

• Presentació d’Adobe Photoshop 
• Demostració de funcionalitats pràctiques del programa 
• Creació d’un disseny simple 
• Consells d’edició d’imatge  
• Dubtes i suggeriments 

 

3.2 Introducció al disseny gràfic per a crear continguts digitals 
Descripció 

Aprèn nocions bàsiques de disseny gràfic per millorar el teu impacte amb els teus clients. Detecta els 
conceptes imprescindibles a tenir en compte, aprèn a utilitzar programes d’edició i coneix tècniques 
creatives i innovadores per potenciar la teva presència online.  

- Modalitat: Presencial 



- Nivell: Específic/Avançat 
- Sector adreçat: Comerç, Restauració i Mercats 

Contingut 

Durada del curs: 3 hores 

 Mòduls a impartir: 

1) Introducció al disseny gràfic  

• Presentació i definició del disseny gràfic 
• Implicacions dins del món digital actual  
• Per què és important invertir en disseny gràfic? 

2) Conceptes imprescindibles del disseny gràfic 

• Gestió del color 
• Gestió dels espais 
• Gestió de la tipografia 
• Exemples reals de casos exitosos i no exitosos de disseny 

3) Programes d’edició  

• Presentació d’Adobe Photoshop 
• Demostració de funcionalitats pràctiques del programa 
• Creació d’un disseny simple 
• Dubtes i suggeriments  

4) Creativitat i innovació  

• Per què hem d’innovar i ser creatius?  

Exemples reals de dissenys gràfics creatius i innovadors exitosos. 

 

3.5 Crea els teu vídeos: tècniques de gravació, edició i difusió  
Descripció 

Els vídeos són un dels canals visuals més importants a l’hora de fer arribar el teu producte o servei al 
client. Tenir cura de la creació d’aquests continguts és una necessitat imperant per tal de tenir cura 
de la teva imatge com a marca. Amb el present curs, coneix com preparar les escenes dels teus vídeos, 
aprèn consells de gravació i d’edició i esbrina quins són els millors canals digitals per fer arribar la teva 
creació.   

- Modalitat: Online 
- Nivell: Específic 
- Sector adreçat: Comerç, Restauració i Mercats  

Contingut 

Durada del curs: 2 hores en 1 sessió. 



 Mòduls a impartir: 

1) La importància del vídeo al nostre negoci 

• Per què és important cuidar la imatge com a contingut del nostre negoci? 
• Exemples reals de diferents vídeos de negocis 

2) Com preparar l’escena?  

• Com col·locar el producte 
• Il·luminació i col·locació 
• Quin equipament bàsic necessitem?  

3) Com fer bons vídeos? Tècniques i eines al nostre abast 

• Tècniques de gravació i consells per treure les millors imatges possibles 

4) Com editar les nostres fotografies? Aplicatius i tècniques al nostre abast 

• Presentació pràctica de com editar un vídeo  
• Presentació d’aplicatius d’edició 
• Exemples pràctics d’edició  

5) On fem arribar els nostres vídeos? Canals de difusió digitals 

• Quins són els millors canals de difusió? Instagram (Posts i Reels) 
• De quina manera hem de presentar el nostre vídeo?  

 

Comunicació i màrqueting online 
 

4.4 Instagram I :  El teu negoci a Instagram: Stories, publicacions i posicionament. 
Construeix i fidelitza la teva comunitat  
Descripció 

Instagram és la xarxa social més potent dels nostres temps. L’aplicació obre un ventall d’oportunitats 
molt extens per compartir el contingut del nostre negoci i atreure així a nous clients i fidelitzant als 
actuals creant una comunitat activa. Aprèn a gestionar l’aplicació de forma efectiva, crea stories 
originals, fes publicacions, construeix una comunitat i fes créixer el teu negoci des del teu compte. 

- Modalitat: Online 
- Nivell: Bàsic/Genèric 
- Sector adreçat: Comerç, Restauració  

*Imprescindible portar telèfon mòbil 

Contingut 

Durada del curs: 2 hores en 1 sessió. 

 Mòduls a impartir: 



1) Què és Instagram i per què és important mantenir un compte actiu? 

• Presentació d’Instagram com a xarxa social  
• Què són les Stories? 
• Què són les Publicacions? 

2) Creació de contingut a Instagram pas a pas 

• Com publicar una Story 
• Com fer una publicació  
• Com fotografiar i editar les teves imatges eficientment  
• Què són els hastags? Aprèn a escollir-ne els teus 

3) Continguts a compartir a les nostres Stories 

• Idees de continguts a compartir 
• Exemples reals de continguts de negocis segons sector  
• Pluja d’idees  

4) Creació d’estratègies de comunicació i captació  

• Com comunicar-se als Stories i Publicacions  
• Atreu i fidelitza als teus clients  
• Anuncia les teves ofertes i promocions de forma innovadora 
• Resolució de dubtes i suggeriments  

5) Com aconseguir més visibilitat  

• Tècniques per guanyar seguidors: constància i proximitat 
• Quins Indicadors ens proporciona l’aplicació  
• Com interpretar els indicadors de l’aplicació 

6) Com ser diferenciadors amb els nostres Stories 

• Diferencia’t de la resta 
• Assessorament per trobar trets diferenciadors dels negocis assistents 
• Com mostrar els nostres trets diferenciadors a Instagram 
• Dubtes i suggeriments   

 

7) Mesurem l’èxit de les nostres publicacions 

• Principals indicadors de repercussió 
• Com interpretar i actuar davant els indicadors 
• Dubtes i suggeriments  

 
4.6 Instagram II:  Publicitat a Instagram Ads: Stories i posts com a nous canals de 
màrqueting 
Descripció 



Conscients del gran potencial d’Instagram com una de les xarxes socials més predominants, el present 
crus presenta l’objectiu d’extreure el màxim rendiment de l’eina publicitaria de l’aplicació. A més, les 
Stories d’Instagram són un dels canals de comunicació digital més potents i efectius a les xarxes socials 
actuals, una eina que tot negoci ha de dominar en la seva totalitat de forma efectiva i precisa. Aprèn 
a guanyar visibilitat, arribar a nous clients i a posicionar-te al teu mercat creant anuncis efectius, 
aplicant estratègies comunicatives, fidelitzant la teva comunitat i a guanyar nous clients. 

- Modalitat: Online 
- Nivell: Específic/Avançat 
- Sector adreçat: Comerç, Restauració i Mercats 

* Imprescindible portar telèfon mòbil   

Contingut 

Durada del curs: 2 hores en 1 sessió.  

 Mòduls a impartir: 

1) Instagram Ads: què és i com podem utilitzar-lo 

• Introducció eina Instagram Ads 
• Funcions d’Instagram Ads 
• Com accedir a Instagram Ads amb el nostre compte d’empresa 

2) Com fer un bon anunci 

• Com anunciem el nostre producte  
• Tècniques de comunicació visual 
• Gestió d’imatges, text i vídeos 

3) Formats de publicitat a Instagram 

• Què publicitat s’adreça millor al nostre sector 
• Tipus de promocions a contemplar 
• Pluja d’idees 

4) Stories i publicacions: dona’t a conèixer 

• Què, quan i com publicar als nostres Stories 
• Gestió de les publicacions. Fes-te notar entre els teus seguidors 

5) Mesurem el grau d’èxit de la nostra campanya  

• Indicadors estadístics d’Instagram Ads 
• Indicadors estadístics del nostre compte d’empresa 
• Com interpretem els nostres resultats? 
• Com reaccionar davant els nostres resultats? 

 



4.7 Whatsapp Business. Ven i apropa’t a la teva clientela 
Descripció 

Whatsapp Business ens obre un ventall d’oportunitats que no poden passar desapercebudes al nostre 
negoci. Coneix aquesta modalitat de la coneguda aplicació de missatgeria, crea pas a pas el teu compte 
i comença’l a gestionar de forma eficient.  

- Modalitat: Online 
- Nivell: Bàsic 
- Sector adreçat: Comerç, Restauració i Mercats 

*Imprescindible portar telèfon mòbil 

Contingut 

Durada del curs: 4 hores  

 Mòduls a impartir: 

1) Què és Whatsapp Business? 

• Breu introducció de Whatsapp Business i les seves funcions 
• Implicacions i avantatges de tenir un compte Whatsapp Business 

2) Crea el teu compte a Whatsapp Business? 

• Creació d’un compte a Whatsapp Business pas a pas 
• Dubtes pràctics i suggeriments 

3) Gestiona el teu compte d’empresa  

• Presentació de l’espai corporatiu que ens ofereix 
• Gestiona els teus contactes i adreça’t a ells 
• Dubtes i suggeriments  

 
4.22 Linkedin 
 

Descripció 

Aprèn a utilitzar Linkedin, la xarxa social de referència per mostrar i promocionar el teu bagatge 
professional. Coneix com administrar el teu compte de manera òptima, com cercar feina o com cercar 
contactes per vendre. 

- Modalitat: Online  
- Nivell: Específic 
- Sector adreçat: Comerç i Mercats 

Contingut 

Durada del curs: 4 hores 



 Mòduls a impartir: 

      1. Principis bàsics de LinkedIn. Com funciona la xarxa social? 

      2. Com configurar un perfil optimitzat (personal i corporatiu) 

      3. Com cercar feina mitjançant LinkedIn. Com em venc jo? 

      4. Com cercar contactes per vendre. Com venc la meva proposta de valor? 

 

Comercialització i venda online  
 

5.13 Què són els marketplace? Apropa el teu producte. El  Marketplace 
jocomproaesplugues.cat 
Descripció 

Els Marketplace són els centres comercials online on els clients troben una gran varietat d’oferta de 
productes i serveis. La rellevància d’aquestes plataformes va en augment exponencial i, amb la 
realització d’aquest curs, aprendràs quines possibilitats tens per oferir el teu producte al teu municipi, 
com fer-lo arribar i com gestionar la teva presència online.  

- Modalitat: Online 
- Nivell: Bàsic 
- Sector adreçat: Comerç, Restauració  

Contingut 

Durada del curs: 4,5 hores repartides en 2 sessions de 1,5 hores, més una sessió addicional sobre el 
nou Marketplace específic per al comerç i hostaleria d’Esplugues de Llobregat. Aquesta última sessió 
es durà a terme mitjançant diverses edicions en diferents horaris. Aquests horaris es comunicaran 
durant les dues primeres sessions. 

 Mòduls a impartir: 
1) Els Marketplace 

• Definició de les implicacions dels Marketplace actuals 
• Presentació d’alguns Marketplace  
• Per què és important tenir presència als Marketplace? 

2)  Amazon: el gegant dels MarketPlaces 

• Presentació d’Amazon com a MarketPlace d’interès per comerços 
• Principals funcionalitats 
• Rellevància al mercat actual 

2) El teu compte Amazon Seller 

• Creació d’un compte pas a pas 
• Analitza el mercat del teu sector 
• Quin producte vull vendre? Identifica’l 



3) Shipping i logística a Amazon 

• Gestió de la venda 
• Preparació de comandes 
• Punts logístics oferits (Amazon, MRW, empreses petites...) 

4) Màrqueting a Amazon 

• Com potenciem la nostra botiga? 
• Estratègies de màrqueting i comunicació 

 
5) Altres MarketPlaces a considerar 

6) El marketplace jocomproaesplugues.cat específic per al comerç i hostaleria d’Esplugues de 
Llobregat.  
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