Formació tècnics joventut : Formació per a tècnics: Com
treure profit a Instagram des dels Serveis de joventut Taller pràctic
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Joventut -Consell Comarcal del BarcelonèsTipus entrada al calendari: Formació tècnics joventut
Temàtica activitat del calendari: Formació, instagram, professionals joventut
Tags: formació, xarxes socials
Dates de realització

Dimarts 19 de setembre de 2017, de 11:00 a 14:00 hores
Descripció

Objectius:
- Conèixer l'eina Instagram com un element de comunicació dels serveis de joventut.
- Optimitzar el perfil d'interacció d'un servei per a joves a Instagram.
- Aprendre diferents estratègies per comunicar amb imatges i vídeos d'Instagram la
comunicació adreçada als i les joves
Continguts:
- La comunicació adreçada als i les joves mitjançant elements multimèdia.
- L'ús d'Instagram com part d'una estratègia de comunicació adreçada al jovent.
- Característiques d'un perfil de serveis adreçats a joves a Instagram
- La creació de missatges visuals adreçats als i les joves
- Seguiment i interacció amb els i les usuàries del servei local de joventut
Metodologia d'impartició:
Taller pràctic (learn by doing) on, amb acompanyament per part de la persona docent, cada
participant pugui descobrir l’eina i experimentar tot combinant el seu coneixement
professional amb les estratègies proposades.
Requisits:
Cal que els i les parcicipants portin telèfon mòbil o tauleta amb els perfils del Servei de
Joventut activats.
Durada: 3 hores
Inscripció: fins el 8 de setembre
Públic objectiu:
Professionals de joventut, validats per la Diputació de Barcelona per assistir a la formació.

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Professorat:
Esther Camacho (Assessora del programa a l'emprenedoria jove al sector creatiu i cultural)
Aforament: 15
Certificat d'assistència: Si
Localització i contacte
Oficina de Joventut i Habitatge
c. de les Tàpies, 4
08001 Barcelona
Telèfon: 93 567 95 55
Informació addicional: http://www.barcelonesjove.net
Adreça electrònica de contacte: mpasto@barcelones.cat
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://www.barcelonesjove.net/node/75767
Data del document:

15.05.2017
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