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Procediment de sol·licitud d’alta 
de comptes de xarxes socials en 
la Universitat d’Alacant

Els serveis de la Universitat d’Alacant que vulguen obrir un compte en les diferents 
xarxes socials han de comunicar-ho a la Unitat de Comunicació en la següent adreça 
de correu electrònic: rodolfo.martinez@ua.es.

• Nom del servei competent.

• Nom i cognoms de la persona responsable de la seua gestió. Si ho són 
diverses persones, caldrà donar tots els noms i cognoms de l’equip gestor.

• Correu electrònic corporatiu que s’encarregarà de gestionar el compte.

• Xarxes socials on es vulga obrir el compte.

• Llistat de tres possibles denominacions per al compte o perfil. Per a fer-
lo, s’hauran de tenir en compte els criteris establits més endavant.

• Resum del compte: objectius i continguts que es pretenen difondre.
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Principis generals sobre l’estil 
i ús de xarxes socials en 
l’administració pública

Abans de començar a gestionar un perfil en xarxes socials, s’ha de tenir 
en compte que la Universitat d’Alacant és una institució pública i com tal 
fonamenta la seua política de comunicació en xarxa en els següents principis: 

• Ser servei públic en totes les seues dimensions

• Vetlar per la transparència

• Prestar col·laboració

• Oferir serveis de qualitat

• Fomentar la participació 

• Respectar la llibertat d’expressió

• Generar coneixement obert
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Criteris per a la 
denominació de comptes  

En la mesura del possible, tots els comptes oficials han de contenir les abreviatures 
UA per a referir-se a la Universitat d’Alacant al final de la denominació. Per això 
s’utilitzarà el nom, sigles o acrònims del servei que continguen o afigen el sufix UA.

• Sigles + UA

• Nom del servei + UA

• Els serveis que utilitzen l’acrònim que incorpora UA han adquirit rang de marca 
pròpia, per la qual cosa es recomana identificar clarament tant en la biografia 
com en els elements d’identificació visual la pertinença a la Universitat d’Alacant. 

De manera general s’han de tenir en compte aquests criteris generals:

• Entre 6 i 15 caràcters.

• Utilitzar la denominació més coneguda pel públic.

• Evitar la cacofonia.

• Evitar sigles i paraules poc conegudes.

• Evitar guions i caràcters estranys.
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Criteris per a la descripció 
de la biografia

La biografia és la descripció breu del perfil o compte. Encara que hi ha diferències 
entre les diferents xarxes socials, en general hem de tenir en compte els quatre criteris 
segünts:

• Biografies curtes en què s’explique de manera clara i 
descriptiva quin tipus d’informació aporta el compte.

• Ha d’aparèixer el nom complet del servei.

Tenint en compte que se solen utilitzar acrònims per a la utilització dels comptes, hem 
d’utilitzar aquest espai per a detallar-ne el nom.

• La biografia ha d’enllaçar al compte oficial de la Universitat d’Alacant.

• Cal incloure-hi la ubicació i també l’enllaç a la pàgina web corporativa.

• No solament s’afig el compte oficial de la Universitat d’Alacant, sinó que 
també s’indica a què es dedica i s’enllaça a la seua pàgina web.
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Denominació de 
comptes en Facebook

La denominació dels comptes oficials de Facebook ha de seguir les normes generals 
de creació de comptes de la Universitat d’Alacant descrites en aquest document. A 
més, s’hi tindran en compte els següents criteris específics per a Facebook:

Nom de la pàgina: nom del servei, centre o departament

+ Universitat d’Alacant.

Nom d’usuari: nom del servei + UA

Exemple:    

Cultura. 

Universitat d’Alacant o nom d’usuari: “nom d’organisme+UA ”     

(http://www.facebook.com/culturaenlaua)
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Imatge de perfil 
i de portada 

S’han de seguir els criteris d’identificació visual establits en aquest manual, i per 
tant, el perfil ha de ser sempre el logo símbol oficial de la Universitat d’Alacant 
amb el nom del servei, centre o departament corresponent. La imatge ha d’estar 
ajustada a les dimensions establides per aquesta xarxa social:

• 180 x 180 píxels,

• Imatge quadrada,

• 100 Kb de pes,

• Format png.

Els comptes oficials hauran de tenir una imatge de portada institucional que ha de 
seguir aquestes indicacions

• 851 x 315 píxels.

Imatge rectangular.

Totes les imatges de portada han d’estar relacionades amb la temàtica del perfil en 
qüestió i cada vegada que es produïsca un canvi de la imatge de portada haurà de 
comptar amb el vistiplau de la Unitat de Comunicació.

Grandària de les imatges de publicacions 
d’ENLLAÇOS: 1200 x 628 píxels.

Grandària de les imatges de publicacions 
QUADRADES: 1200 x 1200 píxels.
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Recomanacions d’ús

En primer lloc, en la informació de la pàgina ha de quedar clarament identificada 
com un compte oficial de la Universitat d’Alacant. Tant els comptes oficials dels 
vicerectorats, serveis, facultats com departaments han d’identificar-se com a 
Universitat d’Alacant, afegint la pàgina web i una altra informació de contacte.

És recomanable verificar els comptes oficials. El procés pot consultar-se en el 
Servei d’ajuda de Facebook:

https://www.facebook.com/help/100168986860974

Cal establir-hi des del principi els criteris de privadesa. Es recomana deixar 
oberta la possibilitat de publicar i etiquetar en la pàgina. A més, seguint el principi 
de servei públic, la pàgina ha de deixar oberta la possibilitat de contactar a través 
de missatges directes.

En el cas d’establir un horari de consulta, aquest s’ha d’especificar en la 
informació de contacte. Es recomana establir a través dels “filtres de grolleria” 
una política de moderació de comentaris.

Els comptes oficials han d’establir de manera obligatòria la pàgina oficial de la 
Universitat d’Alacant en la secció de “destacat”.

En l’apartat d’Informació General, és recomanable indicar que seguim les 
polítiques de publicació de Facebook.
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Aquesta és la política que segueix la Universitat d’Alacant:

Seguim la política de drets i responsabilitats oficial de Facebook: 

(http://www.facebook.com/terms.php). 

La UA accepta tot tipus d’opinions i comentaris, sempre que es facen de 
manera constructiva i educada i no suposen correu brossa o spam comercial 
o d’un altre tipus. 

S’aplica la política general de la UA, que prohibeix els missatges que 
contravinguen les lleis o siguen de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, 
sexista, d’apologia del terrorisme, perillós, amenaçador, difamatori, obscè, 
atemptatori contra els drets humans o que actuen en perjudici dels drets a la 
intimitat, a l’honor, a la pròpia imatge o contra la dignitat de les persones. 

Per això, la UA es reserva el dret a eliminar qualsevol aportació que viole 
aquests termes o que puga resultar errònia, ofensiva o no pertinent (comercial, 
continguts no relacionats, etc.). Per favor, utilitzeu el botó ‘Denunciar’ si trobeu 
qualsevol contingut inadequat en la nostra pàgina.
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Recomanacions d’ús

En general:

• És obligatori seguir les normes generals d’ús de Facebook.

• És fonamental fer un seguiment continu de les notificacions amb la finalitat 
d’interactuar amb elles: donant “m’agrada” (like), comentant, compartint, etc.

•  Si rebem comentaris inadequats o vexatoris, poden ser ocultats o eliminats. 

•  Si es reben queixes o reclamacions cal intentar aclarir-les, resoldre-les o remetre 
al servei corresponent, sempre com més prompte millor i utilitzant un llenguatge 
dialogant, assertiu i tenint en compte que qui respon és la Universitat d’Alacant.

•  És recomanable activar els missatges per a facilitar 
l’intercanvi d’informació amb l’usuari.

•  Les publicacions s’han de fer en nom de l’organisme i 
no en nom de l’administrador de la pàgina.

•  Todos los contenidos deben tener un titular que facilite la comprensión de 
la publicación, independientemente de que sea un vídeo, una foto, etc.

• El contingut gràfic que es publique 
ha de complir uns mínims de 
qualitat, tant en resolució com en 
execució tècnica (tant infografies, 
com a fotografies, vídeos, etc,).
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• Tots els continguts han de tenir un titular que facilite la comprensió de 
la publicació, independentment que siga un vídeo, una foto, etc.

•  Sempre que siga possible, és recomanable esmentar les 
nostres fonts, tinguen perfil o pàgina de Facebook o no.

•  És convenient compartir continguts d’altres usuaris / pàgines sempre 
que siguen rellevants per als nostres usuaris; com per exemple, 
publicacions de la pròpia universitat, d’altres serveis, etc.

•  És recomanable no permetre etiquetes en fotografies que 
puguen danyar la imatge de la nostra organització.

•  És possible bloquejar usuaris que violen reiteradament les normes d’ús. 
La primera mesura pot ser esborrar la publicació de la nostra biografia 
però si el comportament es repeteix, l’usuari pot ser bloquejat.
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Denominació de 
comptes en Twitter

Per a crear un nou perfil en Twitter, s’han de seguir les normes generals de creació 
de comptes de la Universitat d’Alacant ja descrites en aquest mateix document, 
afegint-hi criteris específics propis per a aquesta xarxa social:

Nombre de la página: Nombre del servicio o acrónimo conocido + UA

Exemple: Qualitat UA

Nom d’usuari: sigles o acrònim + UA

Exemple: Qualitat_UA o UTC_UA

La biografia ha de ser breu, clara i descriptiva i ha d’esmentar el compte oficial de la 
Universitat d’Alacant @UA_Universitat. 

És aconsellable afegir-hi les etiquetes (hashtags) de la temàtica del compte.

Exemple:

Unitat Tècnica de Qualitat de la Universitat d’Alacant @UA_Universitat. Estudis, 
informes i estadístiques de #Qualitat de la UA.

Imatge de perfil i de portada

La imatge de perfil segueix els criteris d’identitat visual de la UA i serà 
proporcionada per la Unitat de Comunicació. La imatge de portada ha d’estar 
directament relacionada amb la temàtica del perfil. 

Imatge de perfil: 400*400, preferiblement format png

Imatge de portada: 1500*500
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Recomanacions bàsiques d’ús

•  En Twitter no és recomanable publicar més de 5 tuits al dia.

•  És preferible que els missatges es componguen de text i imatge.

•  Les etiquetes (hashtag) és millor que estiguen integrats 
en el missatge. També poden afegir-se al final.

•  Sempre que siga possible, cal afegir-hi la web de 
referència per a ampliar informació.

•  En cas de piular (tuitar) missatges d’altres fonts que siguen 
fiables, s’han de referenciar usant “via + compte de la font”

•  S’ha de permetre l’etiquetatge d’imatges només per usuaris seguits.

• S’ha de tespondre sempre que siga pertinent a esments i missatges directes.

• Podeu fer un seguiment del vostre compte amb https://analytics.twitter.com/
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La gestió de continguts en 
les nostres xarxes socials

Què publiquem?
• Potenciar el coneixement de serveis.

•  Continguts de valor afegit (vídeos docents, 
materials, presentacions, conferències…).

•  Afavorir difusió d’esdeveniments.

•  Difondre notícies (text, vídeos…)

•  Convocatòries de beques, ajudes, projectes…

•  Informació general del dia a dia de la nostra activitat.

•  Resolució de dubtes, queixes, etc.

•  Gestió de crisis… grans i xicotetes.

RECORDA!

El contingut efectiu es aquell que es fa pensant 
en el nostre target, no en nosaltres mateixos.
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Coherència de continguts
Exemple: Esport en la UA

ATENCIÓ!

Amb la finalitat de complir 
les expectatives de la 
meua comunitat, cal 
evitar publicar qüestions 
que no tinguen relació 
amb la meua activitat o 
objectiu...

El que publiquen 
altres... però pot 
interessar a la meua 
comunitat

Ex.: consells esportius, 
alimentació d’esportistes, 
esdeveniments esportius, 
beques esport, esments...

Publicacions relacionades 
amb les meues activitats

Ex: activitats esportistes, 
agenda, TDU, instal·lacions 
esportives UA, etc.
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Continguts de Facebook

Els continguts són la peça més important d’un perfil de Facebook. Per aquest motiu, 
els comptes oficials han d’oferir informació rellevant per a la seua comunitat; per tant, 
ha de ser en un 60% contingut original creat pels responsables del perfil. 

Les publicacions han de combinar informació textual amb informació visual, ja siguen 
imatges o vídeos. Facebook recomana utilitzar imatges de 1200 × 600 píxels.

A més és sempre recomanable afegir un enllaç amb més informació. Per a això, és 
important utilitzar els acurtadors d’enllaços per a fer un seguiment d’aquests.

A pesar que Facebook no limita el nombre de caràcters en les seues publicacions, 
hem de tenir en compte que ser concís és un criteri general per a l’escriptura en 
internet. 

A més, l’accés des de dispositius mòbils obliga al fet que la informació textual no 
supere els 140-180 caràcters. Així mateix es recomana l’ús d’etiquetes (hashtag) i 
emoticones. 

Facebook permet les retransmissions en directe, que es poden utilitzar no solament 
per a emetre esdeveniments o conferències sinó també i especialment per a 
interactuar amb el públic. En aquest cas, és necessari anunciar prèviament la 
retransmissió així com també estar atents als comentaris. 

Una altra indicació important és utilitzar les estadístiques de Facebook per a conèixer 
millor a la nostra comunitat i establir els horaris més apropiats per a la publicació.
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Recomanacions de Facebook 
respecte a les dimensions de la foto 
del perfil i la foto d’una pàgina

La foto del perfil de la teua pàgina:

• Es mostra amb una resolució de 170 × 170 píxels en ordinadors, de 128 
× 128 en smartphones i de 36 × 36 en la majoria de telèfons bàsics.

La foto de portada de la teua pàgina:

•  Es mostra amb una resolució de 820 píxels d’ample per 312 d’alt en 
ordinadors i de 640 píxels d’ample per 360 d’alt en smartphones.

•  Ha de tenir almenys 400 píxels d’ample i 150 d’alt. 

•  Es carrega amb major rapidesa com a arxiu JPG sRGB de 851 
píxels d’ample, 315 píxels d’alt i menys de 100 kilobytes.

En el cas de fotos del perfil i de fotos de portada que continguen el teu logotip o text, 
els arxius PNG ofereixen un resultat de major qualitat.

Tingues en compte que la foto de perfil de la teua pàgina es retallarà amb forma 
circular en anuncis i publicacions, però conservarà la forma quadrada quan les 
persones visiten la teua pàgina.
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Recomanacions per a la gestió 
de perfils institucionals en 
Instagram

Cal treballar el compte des de diferents àmbits i, en qualsevol cas, mantenint el 
compte viu tots els dies.

Respecte al contingut:  

• Cal fugir del contingut publicitari pur i dur. S’ha de pensar en el contingut 
que pot estimular sensacions en el receptor. Recorda que les xarxes 
socials són fonamentalment emoció, i en Instagram més encara. 

• Es recomana publicar fotos i vídeos d’aspectes que siguen 
icònics per al teu públic objectiu: festes, dates especials, 
paisatges, entorns, gent anònima… Intenta que el públic al 
que et dirigeixes es veja reflectit en aqueixos continguts.

• Hi ha continguts que són delicats com la política, la religió o el futbol. És 
recomanable evitar aquest tipus de continguts en la mesura del possible. 
Solen generar excessiva controvèrsia. De totes maneres, les xarxes socials 
de la UA sempre estan al servei del marcat per la institució en aquest sentit.

• Genera un hashtag a través del com els usuaris puguen compartir les seues 
fotos del campus. En el perfil institucional de la UA vam usar #campusUA
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Respecte als usuaris:

• Cal estimular la participació en la mesura del possible. Contestant 
si pregunten, motivant i estimulant la participació.

• Els concursos t’ajudaran a fer que el compte siga 
conegut. Poden ser més o menys ambiciosos. 

• Exemples de concursos organitzats per la UA en Instagram. 

• Concurs 1: Comparteix la teua foto amb #LoveEnLaUA

 Les xarxes socials són sobretot participació. Interactua en la mesura del 
possible amb els usuaris. És una bona forma d’aconseguir compromís (vincle de 
fidelitat, engagement).

Respecte al monitoratge

• És primordial saber què s’està publicant en i sobre tots els aspectes, àrees i 
centres de la UA. Tots els dies, diverses vegades, és convenient revisar que 
s’està publicant en les etiquetes (hashtag) més usades sobre la universitat.

• De la mateixa manera, cal monitorizar també les 
fotografies i vídeos que es publiquen en la UA.

A
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• Capaç de mantenir converses fluïdes.

• Assertivitat – Cal ser moderat en l’ús del llenguatge. Som 
la cara visible de la institució a la qual representem.

• Moderador de converses positives o negatives.

• Enfocat a ser útil a la comunitat.

Actituds bàsiques del 
community manager
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...

Comunicació en Xarxa 
Unitat de Comunicació

;)
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