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INTRODUCCIÓ 
AL PROGRAMA

LOCALITZACIÓ

Carrer València 344,Espai 2 

AL PROGRAMA

CALENDARI

Sessió 1 –  31 d'octubre
Sessió 2 – 7 novembre
Sessió 3 – 14 novembre
Sessió 4 – 21 novembre
Sessió 5 – 28 novembre

HORARI

Divendres 9.30h – 11.00h

Nivell 3 
 INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA
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NIVELL 3: 
COBERTURA D'UN ESDEVENIMENT

Sessió 1. Dimecres 31 d'octubre
- Explicació de què és un esdeveniment 
i com cobrir-lo des d’un punt de vista 
periodístic.
- Selecció de la peça periodística per 
cobrir l’esdeveniment.
- Redacció dels objectius i les preguntes 
(en cas de fer una entrevista) i recull de
la informació important (en cas de fer una 
notícia).

Sessió 2. Dimecres 7 novembre
- Fer la cobertua de l'esdeveniment en cas 
que es facin entrevistes.
- Redacció de les notícies

Sessió 3. Dimecres 14 novembre
- Taula rodona de l'experiència de la Fira    
- Polir les peces fi nals.
- Pràctiques de Facebook.

Sessió 4. Dimecres 21 novembre 
-Adaptació de la peça periodística a un 
post de Facebook.
- Practicar exercicis de Facebok.
- Resolució de dubtes de Facebook.

Sessió 5. Dimecres 28 novembre
- Valoració del nivell.
- Entrega de diploma i xapa de nivell.

QUÈ FAREM?
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2. NOTÍCIA
Quina informació ha de tenir la notícia 
per cobrir correctament l’esdeveniment?

- Duració de l’esdeveniment (quan 
comença i quan acaba).
- Lloc del esdeveniment.
- Número d’assistents.
- Qui organitza l’esdeveniment.
- Amb quin objectiu i fi nalitat.
- Com ha sigut l’esdeveniment 
(informació rellevant, fet curiós, etc).

COM COBRIR UN 
ESDEVENIMENT?
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ESDEVENIMENT?
QUÈ ÉS UN ESDEVENIMENT?

Succés important i planifi cat 
que s’organitza amb antelació 
en el que acudeixen assistents i 
en el que l’organitzador
busca un benefi ci concret 
(donar-se a conèixer, incentivar 
les relacions, promocionar un 
producte o servei, etc...)

per cobrir correctament l’esdeveniment?

 de l’esdeveniment (quan 

COM COBRIR UN ESDEVENIMENT DES 
D’UN PUNT DE VISTA PERIODÍSTIC? 

1. ENTREVISTA
A quines persones de l’esdeveniment se’ls hi 
pot fer l’entrevista?

- A un organitzador. Aquesta entrevista 
ens permetrà tenir una visió global de 
l’esdeveniment: amb quina
fi nalitat s’organitza l’esdeveniment, 
quines empreses o institucions tenen 
presència o assistiran, nombre
d’assistents, etc.

- A un visitant. Aquesta entrevista ens 
permetrà conèixer l’esdeveniment des 
d’un punt de vista emocional, ja
què l’assistent explicarà la seva vivència 
i ens donarà la seva valoració personal 
sobre aquest fet.

- A un treballador. Aquesta entrevista 
ens permetrà tenir una visió més 
concreta, ja que, la persona entrevistada
ens explicarà amb detall la seva funció a 
l’esdeveniment.
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ESDEVENIMENT?
3. MATERIAL MULTIMÈDIA

Es composa d’un número indeterminat 
de fotografi es o vídeos que presenten 
els fets de manera cronològica.

- Fotografi es. Permet 
explicar de manera visual un 
esdeveniment. Les fotografi es 
han de cobrir totes les parts
de l’esdeveniment per tal que 
la persona que visualitzi les 
imatges es faci una idea el més 
real possible de l’esdeveniment.

- Vídeos. Permet explicar de 
manera visual un esdeveniment 
mitjançant imatges en 
moviment. Es pot realitzar
un únic vídeo que cobreixi la 
totalitat de l’esdeveniment o bé 
fer diversos vídeos que cobreixin 
diferents aspectes d’aquest.

Nivell 3 

4. NOTA DE PREMSA

És un document dirigit a membres del mitjà 
de comunicació amb l’objectiu que aquests 
ho divulguin al seus diaris, revistes, blogs, 
ràdios, etc.

Cal pensar com organitzem la nota de 
premsa. L’estructura ha de ser clara i facilitar 
la seva lectura. Si elaborem un contingut 
desordenat i sense una lògica prèviament 
defi nida, el fracàs està garantit.

Tota nota de premsa ha de tenir:

- Títol. Ha de ser breu, concís i clar.
- Subtítol. Ha d’explicar amb més detall el 
títol.
- Cos del missatge amb una entradeta 
inicial:
  a. Ha de respondre les 5 preguntes   
  (Què, qui, com, per què, on i quan).
  b. Piràmide invertida: cal presentar
  el contingut de major a menor    
  importància.
  c. Utilitzar el present i el futur. Evitar
  parlar en passat.
- Informació addicional. acompanyar 
el contingut amb material fotogràfi c, 
audiovisual, links i documents adjunts.
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COM FUNCIONA FACEBOOK?

Facebook està dividit en:

-PERFIL PERSONAL: És la pàgina 
individual de cadascun on es penja la 
informació pròpia. 

-PÀGINA DE FACEBOOK: Perfi ls 
professionals. Cada empresa/marca 
mostra informació rellevant pels seus 
seguidors. 

-GRUP: Agrupació d’usuaris amb 
uns interessos comuns on es publica 
informació i permet estar en contacte 
entre tots els membres del grup. 

-XAT: Permet enviar missatges 
directament als teus amics del 
Facebook. 

1. FACEBOOK

-PERFIL PERSONAL:
individual de cadascun
informació pròpia. 

-PÀGINA DE FACEBOOK:
professionals. 
mostra informació rellevant
seguidors. 

-GRUP: 
uns interessos comuns 
informació i permet estar en contacte 
entre tots els membres del grup. 

-XAT:
directament als teus amics
Facebook. 

LES PARAULES CLAU DE FACEBOOK

-POST:  conjunt de text curt i/o imatge 
que elabora i publica cada persona.

-ETIQUETA/HASHTAG:  etiqueta de la 
publicació que ajuda a trobar contingut 
de la mateixa temàtica.

-M’AGRADA/LIKE: Acció que mostra que 
t’agrada un post o una pàgina. 

-COMPARTIR/SHARE: Acció de 
compartir un post en el teu perfi l amb 
l’objectiu de mostrar el teu interès en 
aquella publicació. 

-COMENTAR/COMMENT: Comentari en 
una publicació.

-INICI/TIMELINE: Escenari principal 
on veus tots els posts dels teus amics i 
pàgines que segueixes. 

-NOTIFICACIONS: Avís d’una acció a 
Facebook per part d’un amic teu en 
relació a tu. 

QUÈ ÉS FACEBOOK?

És una xarxa social que et permet 
difondre la informació pròpia i 
estar en contacte amb gent del 
teu entorn. També et permet 
recuperar contactes perduts. 
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PRACTICA AMB FACEBOOK

1. Crear un perfi l (en cas que no es tingui)
2. Com entrar a Facebook.
3. Publicar i programar un post.
4. Publicar més d’una fotografi a en un 
mateix post.
5. Crear un àlbum (títol, descripció i 
fotografi es).
6. Eliminar un post.
7. Reprogramar un post.
8. Compartir un post d’interès perquè 
aparegui al teu perfi l.
9. Comentar un post.
10. Possibilitat de “m’agrada” un post.
11. Canviar la informació del teu perfi l:

a. Canviar o eliminar la imatge de 
portada.
b. Canviar o eliminar la imatge de 
perfi l.
c. Canviar o eliminar la informació.

12. Agregar o eliminar amics/coneguts al 
Facebook.
13. Acceptar sol·licituds d’amistat.
14. Enviar un missatge o contestar.

EXERCICIS DE FACEBOOK
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COM HA DE SER EL TEXT A UN 
POST DE FACEBOOK

- Cal agafar el contingut més rellevant 
de la notícia per fer un petit text que 
acompanyi la imatge i l'enllaç del post. 
El text del post ha de ser sufi cientment 
atractiu per ajudar als lectors a clicar 
l’enllaç i llegir la notícia sencera.

 Enllaç de la notícia 
en el blog .

Post

La imatge que s’hagi 
publicat amb la notícia 
al blog és la que sortirà al 
Facebook automàticament al 
adjuntar el link del blog. 

Hashtag (etiquetes): 
paraules clau 
relacionades amb la 
notícia.

 Nivell 3
COM ADAPTEM LA PEÇA PERIODÍSTICA A UN POST DE FACEBOOK?
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Clicar: “escribe algo...”

1. ARRIBAR AL PERFIL DE LA PÀGINA PER 
PODER PUBLICAR.

 Nivell 3
COM ADAPTEM LA PEÇA PERIODÍSTICA A UN POST DE FACEBOOK?
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Adjuntar el text creat 
pel post de Facebook.

2. SELECCIONAR L’ESPAI  “ESCRIURE ALGUNA COSA” 
PER ADJUNTAR LA INFORMACIÓ DESITJADA.

 Nivell 3
COM ADAPTEM LA PEÇA PERIODÍSTICA A UN POST DE FACEBOOK?
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3.  UN COP HEM ADJUNTAT EL TEXT QUE HEM 
CREAT PER EL POST DE FACEBOOK, CAL:

1. Adjuntar el link del 
blog de la pàgina web 
on es troba la notícia. 

2. Publicar

 Nivell 3
COM ADAPTEM LA PEÇA PERIODÍSTICA A UN POST DE FACEBOOK?
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4. PROGRAMAR LA PUBLICACIÓ

Programar la 
publicació per a publicar 
més endavant.

 Nivell 3
COM ADAPTEM LA PEÇA PERIODÍSTICA A UN POST DE FACEBOOK?
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5. CALENDARI DE PROGRAMACIÓ DE LA 
PUBLICACIÓ  (SELECCIÓ DEL MES, DIA I HORA) 

Programar dia i mes.
Programar hora.

Programar

 Nivell 3
COM ADAPTEM LA PEÇA PERIODÍSTICA A UN POST DE FACEBOOK?
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DOCUMENT A OMPLIR D’ACORD AMB LES 
TASQUES A REALITZAR PER A CADA GRUP

SESSIÓ 1

SESSIÓ 2

SESSIÓ 3

SESSIÓ 4

SESSIÓ 5
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