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Resum



1. La informació bàsica destaca la importància d'harmonitzar les teves eines, 
utilitzar xarxes per connectar-les i accedir al programari, i com es pot tenir en 
compte el benestar en la digitalizació. 

2. A l’apartat de Recopil·lació de Dades, aquest manual analitza els diferents 
aspectes de la feina des d'una base de dades sòlida per permetre l'acció basada 
en l'evidència, que va des de l'emmagatzematge de dades i l'anàlisi fins a les 
visualitzacions i a com presentar les dades de manera convincent.

3. La secció de Ciberseguretat et guia per a convertir-te en una organització 
ciberresilient, que inclogui la protecció de dades i la prevenció del frau.

4. A Treball en equip, el Manual destaca processos i eines per executar projectes i 
activitats remotament amb el teu equip o socis/sòcies de projectes, cobrint la 
planificació, les comunicacions i la col·laboració.

5. El capítol de Finances es centra en moure activitats financeres com ara 
pagaments i comptabilitat en línia, així com com aprofitar la recaptació de fons i 
les oportunitats de comerç electrònic a través de plataformes digitals.

Sobre aquest Manual

Les tecnologies digitals s'estan desenvolupant ràpidament i 
ofereixen grans oportunitats a les empreses socials (ES) i a les 
organitzacions socials del tercer sector (OSTs) de tota Europa. Per 
donar suport a ESs i OSTs per convertir-se al format digital, aquest 
manual proporciona als usuaris i usuàries una guia pràctica per 
obrir eines d'accés, recursos i serveis que els poden permetre 
adaptar-se dinàmicament i ràpidament als canvis socials.



Si vols aprendre més sobre els processos que necessites per 
implementar de manera significativa eines digitals dins de la teva  
organització, o si vols aprendre quines eines lliures o de baix cost 
et poden ajudar a executar la missió i les activitats de la teva 
organització, has arribat a parar al lloc adequat.



Començant amb els conceptes bàsics de la digitalizació i el que 
has de tenir en compte a l’hora triar el programari adequat, el 
manual et porta a través de processos específics d'ESs i OSTs en 
els següents capítols:
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Aquest manual s'ha desenvolupat com a part del 
projecte EU3Digital, finançat per Erasmus+.

Per saber més sobre el projecte i els seus recursos, 

.¹
feu 

click aquí
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6. La secció de Disseny subratlla la importància del disseny gràfic, de moviment i de 
so per comunicar el teu impacte i augmentar la teva divulgació a una audiència 
més àmplia a partir d’eines i llocs web útils que permeten la creació de les 
històries visuals que sempre volies explicar.

7. A Abast, el Manual destaca com augmentar significativament el compromís 
entre la teva xarxa i altres grups d’inteès a través del màrqueting i les xarxes 
socials, i explica com això pot donar suport als teus esforços d’inciència a 
l'entorn digital.

8. Intervenció comunitària se centra en la importància d'una xarxa activa i 
compromesa, i et remet a eines i programari que et poden ajudar a informar i 
connectar amb la teva comunitat en un entorn digital.

9. El capítol Conferències i esdeveniments parla de com trobar la plataforma de 
conferències que s'adapti millor a les teves necessitats i de com mantenir el teu 
públic compromès.

Últim però no per això menys important, l’apartat Propers Passos desenvolupa la 
resta del Manual observant les accions que pots fer per implementar de manera 
significativa els teus coneixements en la teva organizació. 
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Aquest manual és per a tu si vols...
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 Digitalitzar-te per aconseguir un impacte social 


 Implementar eines digitals que puguin assegurar la 
sostenibilitat i una governança efectiva de la teva 
organització 


 Treballar de forma més eficient amb organitzacions i 
persones interessades internes i externes 



 Aprofitar oportunitats actuals i respondre a reptes 
existents en un context digital 


 Digitalitzar-te sense tenir un gran pressupost o 
l'habilitat correcta.

Per cada eina que se suggereix en 
aquest conjunt d'eines, veuràs quines 
característiques són gratuïtes i per 
quines hauràs de pagar. D'aquesta 
manera, esperem que puguis prendre 
una decisió informada sobre les eines 
a triar.

Gift
GRATUÏT

MONEY-BILL
DE PAGAMENT

list-ol



Abans d’entrar en el procés de digitalització i començar a bussejar en aquest manual, hi ha un parell de coses que cal tenir en compte, com ara harmonitzar 
les eines dins de la teva organització perquè puguis aplicar-les, i com assegurar el benestar del teu equip mentre treballeu remotament. D'altra banda, també 
és important saber que no has de fer-ho tot sol/a; hi ha moltes xarxes disponibles que et poden acompanyar en el teu viatge digital. 
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1.3. Xarxes de treball arrow-right

Les xarxes són crucials per a donar suport al teu viatge digital, sigui 
financerament o amb experiència, per la qual cosa sempre és una bona idea 
connectar amb organitzacions i xarxes que poden aconsellar i donar-te 
suport en la teva transformació digital.

1.1. Harmonització arrow-right

Hi ha moltes eines i sistemes de programari diferents que pots utilitzar per 
digitalitzar els processos de la teva organització. Per aplicar-los de manera 
significativa, és important que tu els harmonitzis. Això significa que has de 
crear processos clars en la teva organització per a la comunicació, així com 
per l'emmagatzematge i compartició de documents, i assegurar-te que 
aquests processos es reflecteixen en els teus sistemes de programari. 
També és aconsellable, sempre que sigui possible, utilitzar eines del mateix 
proveïdor en lloc de barrejar i aparellar, i només afegir un proveïdor nou quan 
ofereixen una eina que no està disponible en el paquet admès pel teu sistema 
actual. 

1.2. Consells per tenir benestar arrow-right

Treballar a distància comporta molts avantatges, com ser més àgil i tenir més 
temps per a la família i els amics, així com per als teus propis hobbies i 
l'autocura. No obstant això, des de l'inici de la Covid-19 les persones 
treballadores també han estat fent jornades més llargues, fent front a 
càrregues de treball més grans, i patint un major risc de cremar-se de la feina². 
Per tant, mentre entres en el procés de digitalització és important tenir 
controls regulars amb els teus/ves empleats/des, identificar quines reunions 
poden ser un correu electrònic i quines han de ser presencials, per aixi 
garantir el benestar general del teu equip remot.

1. Informació bàsica

list-ol
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1.2. Consells per tenir benestar

Camina o estigues a peu dret durant les 
reunions o revisa si pots programar una 
trucada telefònica senzilla: d'aquesta 
manera pots evitar la "fatiga de zoom" dins 
del teu equip.
Surt de la pantalla i fes ioga per la teva salut! Hi 
ha molts tutorials d'aprenentatge de YouTube que 
et poden donar suport!

Ofereix a la gent dies per relaxar-se, un dia 
sense reunions, o un dia lliure per a la salut 
mental!
Com a líder de l'equip, assegura't que les 
càrregues de feina siguin manejables i dona espai 
per respirar! Ningú hauria de treballar hores 
extres o els caps de setmana.

Crea oportunitats informals per connectar 
programant reunions recurrents de 15 a 30 
minuts amb els equips de Zoom/MS on els 
col·legues es puguin unir espontàniament i 
voluntàriament per tenir converses 
informals amb els membres de l'equip.
La construcció d'equips remots pot ser una bona 
manera d'unir companys/es i aixecar l'esperit de 
l'equip. Hi ha moltes opcions, com l'organització 
d'un qüestionari (revisa la secció de conferències 
i esdeveniments) o l'ús d'un servei professional 
que es pot trobar a Internet.

Descripció de la imatge: Aquesta imatge representa una dona, que porta una 
faldilla i té els cabells curts. A la mà, la dona sosté un telèfon i l'observa. Al voltant 
de la dona hi ha una petita imatge que mostra una càmera, un rellotge, una planta.

Descripció de la imatge: la imatge representa la pantalla d'un ordinador. A la 
pantalla mostra una videotrucada.


Descripció de la imatge: la imatge mostra una dona asseguda a la natura 
mentre utilitza el seu ordinador

list-ol
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1.3. Xarxes de treball

Techsoup
http://www.techsoupeurope.org/ngo/ external-link

El TechSoup proveeix als 
transformadors socials les solucions 
tecnològiques i les habilitats que 
necessiten per a millorar la vida a escala 
local i mundial. TechSoup organitza i 
proporciona accés a dades, convoca 
activistes i comparteix coneixements. 
Posa't-hi en contacte i revisa el seu lloc 
web per esbrinar sobre els seus 
projectes en curs i acords per als 
creadors d'impacte.⁵

Catalyst
https://www.thecatalyst.org.uk/ external-link

Catalyst és una xarxa que ajuda les 
organitzacions de la societat civil del 
Regne Unit a expandir les seves 
habilitats digitals i processos 
mitjançant la connexió de les 
organitzacions benèfiques i el suport a 
les organitzacions amb els millors 
recursos i serveis lliures per facilitar la 
digitalització. Tenen molts recursos en 
línia, així que fins i tot si no tens la teva 
seu al Regne Unit, dona-hi un cop d'ull!⁶

WSA
https://wsa-global.org/about/ external-link

WSA selecciona i promou innovacions 
digitals locals per millorar la societat. 
Combinant una sèrie d'esdeveniments i 
activitats internacionals en curs amb 
una xarxa global d’star-ups, 
emprenedors/es socials, mentors/es, 
jurats, comunicadors/es, experts/es, 
líders governamentals, acadèmia i 
societat civil, WSA és una plataforma 
internacional que mostra exemples 
d'avantguarda de com la tecnologia de la 
comunicació i de la informació pot 
afectar la societat positivament.⁷

DOT
https://www.dotproject.coop/about-us external-link

El projecte DOT ofereix nombrosos 
recursos digitals gratuïts i proporciona 
suport a organitzacions per a la 
digitalització.⁸
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Internet ofereix totes les idees que necessites per aprendre una nova habilitat o resoldre un problema. Hi ha persones que aprenen moltes habilitats 
totalment noves simplement veient tutorials de YouTube, llegint articles en línia, o inscrits en un curs gratuït en línia. Per quina raó diem això? Encara que 
suggerim eines, recursos i guies d'aprenentatge específiques en aquest conjunt d'eines, pot ser que una guia d'aprenentatge en particular no estigui 
disponible en la teva llengua materna o que sigui massa fàcil o massa avançada; a més, una millor pot aparèixer en un futur pròxim. Per tant, ens agradaria 
animar-te a buscar sempre tutorials i respostes a Internet, ja que ofereix molts recursos i suport.

list-ol
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2.1. Col·lecció arrow-right

La recopilació de dades probablement constitueix una part integral de la teva 
feina, ja sigui per a entendre les necessitats dels/les teus/teves beneficiaris/
es o per informar del teu projecte i de la seva incidència. Per recollir dades, 
pots crear enquestes senzilles i accessibles. No obstant això, les dades s'han 
de gestionar de manera responsable en tot moment, ja que es pot treballar 
amb dades sensibles o personals. Les lleis de la UE, com el Reglament General 
de Protecció de Dades (RPD), estableixen normes que les organitzacions i les 
empreses han de complir en processar les dades personals.⁹

2.2. Emmagatzematge arrow-right

Una vegada hagis recollit les dades dels/les vostres enquestats i enquestades, 
hauràs d'emmagatzemar les dades de forma centralitzada i conforme al 
GDPR.

2.3. Visualització arrow-right

Mitjançant la visualització de les dades, pots fer que els teus descobriments 
siguin accessibles a un públic més ampli i comunicar-los d'una manera 
potent. Això vol dir que en lloc d'utilitzar números i percentatges purs, pots 
crear diagrames, gràfics o infogràfics acolorits per assegurar que la gent 
entengui fàcilment les teves troballes.

2.4. Presentació arrow-right

Després de recollir, emmagatzemar i visualitzar les dades, el següent pas seria 
presentar les dades al teu tauler, col·legues, xarxa o responsables de la presa 
de decisions. Per a fer-ho, pots crear fàcilment la teva pròpia presentació i 
utilitzar els gràfics o pictogrames que has desenvolupat en el pas anterior.

La base per a activitats basades en l'evidència és una forta base de dades. Per arribar-hi, cal sortir i recollir dades, emmagatzemar-les a un lloc centralitzat 
per analitzar-les, i finalment, però no menys important, visualitzar i presentar les dades per fer-les accessibles per al teu equip, al públic en general i als i les 
responsables de la presa de decisions.

2. Recopilació de dades

list-ol
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2.1. Col·lecció

Google Forms
Enquesta
https://www.google.com/forms/about/ external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou:
 Google Forms, si tens un compte de 

Google
 Emmagatzematge limitat (Google 

Drive)
 Compliment del RPD, però això 

requereix passos per part teva. 

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou:
 Totes les característiques lliures
 Emmagatzematge il·limitat
 Drets de gestió



Un compte d'empresa comença amb un 
cost de 5€/per usuari/a/mes.

Microsoft Forms
Enquesta
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou:
 Microsoft Forms, si tens un compte 

Microsof
 Microsoft Forms (versió online)
 Emmagatzematge limita
 Compliment del RPD, però això 

requereix passos des de la teva part 

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament (Microsoft 365) 
inclou:

 Totes les característiques gratuïte
 Microsoft Forms (versió de 

l'escriptori)
 Emmagatzematge il·limitat



Microsoft 365 comença amb un cost de 
10,50€/usuari/a/mes, però hi ha un 
descompte per a les organitzacions 
sense ànim de lucre ( .revisa-ho aquí)

Com recollir dades?

Datawise proporciona formació en les habilitats 
essencials que necessites utilitzar per a la gestió de 
dades, l'anàlisi i la presentació en la teva petita 
organització caritativa o comunitària.¹⁰

Com recollir dades d'una manera compatible 
amb el GDPR amb Google Forms?

Measured Collective ha escrit un article que et guia 
pas per pas per fer la recopilació de dades d'una 
manera compatible amb el RPD a través de Google 
Forms. Pots accedir-hi .¹¹aquí

Com recollir dades d'una manera compatible 
amb el RPD amb els formularis de Microsoft?

TU Dublin ha creat una visió general de tots els 
passos que cal tenir en compte per complir amb les 
responsabilitats de protecció de dades quan 
s’utilitzin els formularis de Microsoft. Fes  
per accedir-hi. ¹²

clic aquí

list-ol
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2.2. Emmagatzematge

Google Sheet
Full de càlcul
https://www.google.com/sheets/about/ external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou:
 Google Sheet, si tens un compte de 

Google
 La capacitat d'importar dades de 

Google Forms a Google Sheets per 
emmagatzemar i analitzar les teves 
dades

 Emmagatzematge limitat (Google 
Drive)  

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou
 Totes les característiques gratuïte
 Emmagatzematge il·limitat
 Més paràmetres de seguretat



Un compte d'empresa comença amb un 
cost de 5€/per usuari/a/mes.

Microsoft Excel
Full de càlcul
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/excel external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou:
 Microsoft Excel (versió online), si 

tens un compte Microsof
 La capacitat d'importar dades de 

Microsoft Forms al Microsoft Excel 
per emmagatzemar i analitzar les 
teves dades

 Emmagatzematge limitat

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou
 Totes les característiques gratuïtes
 Microsoft Excel (versó online)
 Emmagatzematge il·limitat
 Emmagatzema les dades a 

SharePoint o Onedrive



El Microsoft 365 comença amb un cost 
de 10,50 €/usuari/mes, però hi ha un 
descompte per a organitzacions sense 
ànim de lucre (revisa-ho aquí).

Què és la protecció de dades?

DOT Project ha creat una introducció 
de 

 per a organitzacions.¹³
Protecció de dades i seguretat 

online

Què és la RPD?

La RPD és una llei de la Unió Europea 
amb normes sobre com les 
organitzacions i les empreses han de 
processar les dades personals. Per 
obtenir més informació sobre la 
RPD, fes clic .¹⁴aquí

Com emmagatzemar dades 
d'una manera compatible amb 
el RGPD utilitzant Google?

Aquest  et porta 
través del procés d'emmagatzemar 
dades a Google. ¹⁵

Per a ser compatible amb la RPD, 
revisa aquest  de Google.¹⁶

vídeo de Youtube

resum

Com emmagatzemar dades 
d'una manera compatible amb 
la RPD utilitzant Microsoft?

Si et preguntes com emmagatzemar 
les teves dades, consulta aquest 

 que t’ho explica pas a pas.¹⁷

Per a ser compatible amb la RPD, 
Microsoft ha publicat un  per 
resoldre tots els teus dubtes.¹⁸

vídeo

Q&A

list-ol
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2.2. Emmagatzematge

Com sé si la meva organització compleix 
amb la RPD?
ICO ha desenovlupat una 

, que proporciona consells 
útils i una prova d'autoavaluació per ajudar-te a 
determinar si la teva organització compleix amb 
RPD.¹⁹

Autoavaluació de la 
protecció de dades

Què són les dades de categoria especial?
La RPD descriu les dades de categoria especial 
com a dades personals que revelen l'origen racial 
o ètnic, afiliacions polítiques o opinions, 
creences religioses, dades genètiques, 
orientació sexual o informació biomètrica. Les 
organitzacions no governamentals (ONG) i altres 
organitzacions sense ànim de lucre tenen una 
tendència particular a utilitzar aquesta 
informació. ICO ha creat  que 
proporciona informació i una llista de 
comprovació sobre com gestionar les dades de 
categories especials.²⁰

una eina

Com processar les dades d'una manera 
compatible amb la RPD?
Aquest  

desenvolupat per la CNIL proporciona informació 
valuosa i eines per ajudar les organitzacions a 
complir amb la RPD. En aquest enllaç, hi ha 
informació detallada sobre la creació de registres 
d'activitats de processament de dades, així com 
una plantilla que està preparada per utilitzar.²¹

Registre d’activitats de processament

Descripció de la imatge: la imatge representa una dona fent una presentació. La 
dona apunta amb el dit a una presentació que es projecta a la paret.


Descripció de la imatge: La imatge representa un home que aixeca un pes que es pot posar a una 
escala per mesurar alguna cosa. Darrere de l'home hi ha una gran balança


Descripció de la imatge:Descripció de la imatge: la imatge mostra dues 
mans usant una tauleta. A la taula, al costat de la tauleta hi ha un llapis, un 
bloc de notes i ullere

list-ol

https://ico.org.uk/for-organisations/sme-web-hub/checklists/data-protection-self-assessment/
https://ico.org.uk/for-organisations/sme-web-hub/checklists/data-protection-self-assessment/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/special-category-data/
https://www.cnil.fr/en/record-processing-activities
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2.3. Visualització

Piktochart
Il·lustració i gràfics informatius
https://piktochart.com/ external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou, entre altres 
característiques:

 Plantilles il·limitades
 Imatges il·limitades
 Il·lustracions il·limitades
 Descàrregues il·limitades

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característiques:

 Totes les característiques gratuïtes
 Col·laboració en equip
 Plantilles personalitzades
 Actius de la marca



El paquet Pro costa 14€/usuari/a/mes.

Saps que pots visualitzar les teves dades a Google Sheets i 
Microsoft Excel?
El tutorial 

 et guia passa a passa per 
visualitzar les teves dades amb Google Sheets.²² Per a Microsoft 
Excel, el tutorial  t’ensenya a 
visualitzar les teves dades.²³

Google Sheets: visualitza les dades en un tauler amb 
diagrames, taules dinàmiques i filtres

Visualització de Dades a Excel

Google Slides
Presentació
https://www.google.com/slides/about/ external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou
 Google Slides, si tens un compte de 

Google
 Emmagatzematge limitat (Google 

Drive)

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou
 Totes les característiques gratuïte
 Emmagatzematge il·limitat


Un compte d'empresa comença amb un 
cost de 5 €/per usuari/a/mes

Powerpoint
Presentació
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/powerpoint external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou
 PowerPoint (versió online), si tens 

un compte Microsof
 Emmagatzematge limitat

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou
 Totes les característiques gratuïte
 PowerPoint (versió de l'escriptori)
 Emmagatzematge il·limitat



Microsoft 365 comença amb 10,50€/
usuari/a/mes, però hi ha un descompte 
per a organitzacions sense ànim de 
lucre (revisa-ho aquí).

list-ol

https://piktochart.com/
https://piktochart.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gO61XOZHiTg
https://www.youtube.com/watch?v=gO61XOZHiTg
https://www.youtube.com/watch?v=y9Sqzivq2Q4
https://www.google.com/slides/about/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/powerpoint
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/powerpoint


3.1. Protecció de dades arrow-right

Com ja s'ha esmentat en la secció de recollida de dades, treballar i processar 
les dades ha de fer-se de manera responsable. No obstant això, és igualment 
important que protegeixis les dades de la teva organització. Això pot incloure 
l'encriptació de correus electrònics i la gestió de contrasenyes de manera 
responsable, ja que les contrasenyes dèbils, robades o reutilitzades dels/les 
treballadors/res són una de les causes més comunes de les violacions de 
dades.²⁴

3.2. Prevenció del frau arrow-right

Cada organització és un objectiu potencial per als/les estafadors/es. 
Lamentablement, les organitzacions del tercer sector no són una excepció, i el 
frau financer s'ha fet cada vegada més comú. La majoria de les ONG no 
disposen d'un departament dedicat a minimitzar el risc de frau, per la qual 
cosa és molt important mantenir informats als teus equips sobre les millors 
pràctiques i directrius perquè puguin operar de la forma més segura possible. 

Per a convertir-te en una organització ciberresilient, especialment quan mous les teves operacions diàries en línia, cal assegurar-se que les 
dades de la teva organització són segures i que s'han posat en marxa mesures i processos per a la protecció de dades i la prevenció del frau.

3. Ciberseguretat

14
Descripció de la imatge: la imatge representa una pantalla d'ordinador. A la pantalla hi ha un gran pany.
list-ol
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3.1. Protecció de dades

Passbolt
Administració de contrasenyes
https://www.passbolt.com/ external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou, entre altres 
característiques: 

 Gestió de contrasenyes per a 
usuaris/es il·limitats

 Compartició de contrasenyes
 Gestió d'usuaris/es i grups

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característiques:

 Col·laboració de contraseny
 Carpetes privades i compartides
 Registre d'activitat




Preu per 10 usuaris/es: 30 €/ mes.

1Password
Administració de contrasenyes
https://1password.com/de/ external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou
 Una prova de 30 dies

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característiques:

 Fins a 10 usuaris/e
 Identificació de dos factors
 Carpetes privades i compartides




El preu per a 10 usuaris/es és d'uns 20 
euros/mes.

Encriptatge del correu electrònic
Amb només uns quants passos, pots encriptar els correus electrònics enviats a 
través dels teus comptes Gmail o Outlook. Això és gratuït si tens un compte de 
Google o Microsoft.

lightbulb-on Vols aprendre a encriptar els teus correus electrònics?²⁵

Microsoft ha creat una  que et guia pas per pas per encriptar 
els correus electrònics de l'Outlook.

Així mateix, Google ha creat una  on pots aprendre a encriptar 
correus enviats per Gmail. ²⁶

pàgina web

pàgina web

list-ol

https://www.passbolt.com/
https://1password.com/de/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
https://support.microsoft.com/en-us/office/encrypt-email-messages-373339cb-bf1a-4509-b296-802a39d801dc
https://support.google.com/mail/answer/7674059?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop
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3.2. Prevenció d’estafes

La guia de petites organitzacions benèfiques per evitar el frau
https://cfg.org.uk/userfiles/documents/CFG%20resources/CFG%20Publication/CF240_SmallCharitiesGuide.pd external-link

Descripció

Aquest recurs ofereix una orientació pràctica que ajudarà les ONG a tenir confiança 
en el desenvolupament d'una política de prevenció del frau.²⁷

10 tallers gratuïts de ciberseguretat per als/les empleats/des
https://www.edapp.com/top-10-cyber-security-training-for-employees external-link

Descripció

EdApp proporciona cursos de formació per als/les empleats/des, amb l'objectiu de 
conscienciar sobre les amenaces i atacs cibernètics.²⁸

Guia per protegir la teva organització contra el frau i la ciberdelinqüència
https://www.gov.uk/guidance/protect-your-charity-from-fraud#how-to-protect-against-different-types-of-fraud external-link

Descripció

Aquesta guia ofereix informació sobre el frau i la ciberdelinqüència, inclosos els e-
learnings sobre com detectar-la i què es pot fer per a protegir-nos d'ella. ²⁹

Com desenvolupar una 
organització ciberresilient?
El Projecte de DOT 

 et 
proporciona una introducció a la 
ciberseguretat, els primers passos 
que pots fer com a organització i 
diversos recursos d’utilitat.³⁰

Desenvolupar una 
organització ciberresilient

Descripció de la imatge: la imatge representa el maquinari, al 
voltant de les estances.

list-ol

https://cfg.org.uk/userfiles/documents/CFG%20resources/CFG%20Publication/CF240_SmallCharitiesGuide.pd
https://www.edapp.com/top-10-cyber-security-training-for-employees
https://www.gov.uk/guidance/protect-your-charity-from-fraud#how-to-protect-against-different-types-of-fraud
https://www.dotproject.coop/developing-a-cyber-resilient-organisation
https://www.dotproject.coop/developing-a-cyber-resilient-organisation
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4.1. Planificació arrow-right

Per planificar i executar projectes en l'espai digital, vols fer un seguiment de 
tasques entre els/les diferents membres o socis/sòcies de l'equip, fer-les 
fàcils d'entendre i crear fluxos de treball, així com identificar prioritats per a 
cada company/a o soci/sòcia. Hi ha una sèrie d'eines que us poden donar 
suport en aquests processos.

4.2. Comunicació arrow-right

Per mantenir el teu equip i els/les socis/sòcies del projecte compromesos/
es i a l'altura dels esdeveniments recents que envolten el teu projecte, podeu 
organitzar reunions mensuals/setmanals a través d'una plataforma de 
videoconferència o utilitzar aplicacions molt útils que faciliten la 
comunicació. Un criteri important per a una comunicació eficaç del projecte 
és que s'asseguri de decidir col·lectivament els canals que es volen utilitzar.

Per a executar les activitats de la teva organització o implementar un projecte amb el teu equip o un consorci més ampli en un entorn digital, has de tenir 
processos i eines a la teva feina que et permetin planificar, comunicar i col·laborar amb els membres del teu equip i socis externs en activitats i projectes 
conjunts.

4.3. Col·laboració arrow-right

Per involucrar el teu equip i els/les socis/sòcies de projecte en sessions 
col·lectives de pluja d'idees, pots utilitzar una pissarra virtual mentre es 
connecten a través d'una plataforma de conferències. Podríeu fer servir 
aquestes pissarres virtuals per a tallers, reunions i webinars, així com per 
recollir comentaris o idees per a nous projectes i estratègies. Si vols 
col·laborar conjuntament en temes com els informes, assegura't que esteu 
d'acord en utilitzar un únic sistema per a evitar confusions.

4. Treball en equip

Descripció de la imatge: La imatge representa 4 persones, 3 dones i un home. Per a dos d'ells mostra un xec, el que significa que han completat, p. ex. una tasca


list-ol
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4.1. Planificació

Wrike
Gestió centralitzada de tasques
https://www.wrike.com/main/ external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou
 1-5 usuaris/es 
 La capacitat de gestionar tasques i 

subtasques
 Aplicacions web, d'escriptori i mòbi
 Integracions d'emmagatzematge al 

núvol (p. ex. Google Drive, Dropbox i 
Office 365). La versió lliure és 
perfecta per a tu si necessites 
centralitzar les teves tasques.

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característiques:

 Totes les característiques gratuïtes
 Gràfics de GANTT interactius
 Fluxos de treball individuals
 Assignar i aprovar tasques
 Col·laboració




Per a equips més petits (5-15 usuaris/
es), Wrike comença amb un cost de 8 
euros/mes/usuari/a.

Todoist
Gestió de tasques
https://todoist.com/home?gspk=c2VtYW50aWNsYWJzNzMxNw&utm_campaign=s... external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou
 5 projectes actiu
 5 col·laboradors/es/projectes
 5MB d’emmagatzematge per a la 

pujada d’arxiu
 Historial d'activitats setmanals

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característiques:

 300 projectes actiu
 25 col·laboradors/es per project
 100 MB d’emmagatzematge per a la 

pujada d’arxiu
 Recordatoris per a tasques 

pendents
 Historial il·limitat d'activitats
 Còpia de seguretat automàtica




3€ mensualment/usuari/A, però 
Todoist ofereix un descompte del 50% 
per a les organitzacions sense ànim de 
lucre.

list-ol

https://www.wrike.com/main/
https://www.google.com/forms/about/
https://todoist.com/home?gspk=c2VtYW50aWNsYWJzNzMxNw&utm_campaign=strategic_partner&utm_content=semanticlabs7317&utm_medium=strategic_partner&utm_source=partnerstack&sid=1-g-CjwKCAiA9aKQBhBREiwAyGP5lVys3WTFWuENbIFRatmspJZH1Nawyyp2bn2JJ3_YYjpW6kbuPcz05xoCVQMQAvD_BwE&gclid=CjwKCAiA9aKQBhBREiwAyGP5lVys3WTFWuENbIFRatmspJZH1Nawyyp2bn2JJ3_YYjpW6kbuPcz05xoCVQMQAvD_BwE
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
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4.2. Comunicació

Slack
Comunicació
https://slack.com/pricing external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou
 1 canal general per a la teva 

comunitat
 Trucades d’un a un
 5GB d’emmagatzematge de fitxers
 La capacitat de veure els últims 10k 

missatges al xat
 Xifratge de dades
 Autenticació de dos factors

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característiques:

 Totes les característiques gratuïte
 Comunicació amb organitzacions 

externes
 Trucades grupal
 Accés a tot l'historial del xat
 La capacitat de connectar Slack 

amb altres aplicacions
 Diferents xat
 Més emmagatzematge




Per equips més petits, Slack comença 
amb 6,25€/mes.

Discord
Comunicació
https://discord.com external-link

gift Versió gratuïta

És i continuarà sent gratuït, i inclou:
 La capacitat de crear canals 

diferents per a la teva comunitat
 Una opció de missatgeria directa
 Videotrucade
 Comparticions de pantalla
 Col·laboraci
 Una aplicació d'escriptori disponible 

per a Mac, Windows, Linux o iOS

list-ol

https://slack.com/pricing
https://www.google.com/forms/about/
https://discord.com
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes


4.3. Col·laboració
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4.2. Comunicació

Twist
Gestió de tasques
https://twist.com external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou:
 Fins a 500 membre
 5 integració
 Convidats/des il·limitats
 Accés a 1 mes de comentaris i 

missatges

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característiques:

 Totes les característiques gratuïte
 Membres il·limitats
 Integracions il·limitades
 Convidats/des il·limitats/de
 Emmagatzematge de fitxers 

il·limitat
 Suport per a la gestió del temps i les 

tasques
 Accés il·limitat a l'historial complet i 

als comentaris



5€ mensual/usuari/a, però Twist 
ofereix un descompte del 50% a les 
organitzacions sense ànim de lucre.

Miro
Pissarra
https://miro.com external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou:
 Nombre il·limitat de membres de 

l'equip
 3 pissares editable
 Plantilles

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característiques:

 Totes les característiques gratuïte
 Pissarres il·limitade
 Visitants il·limitats/des que poden 

editar



Comença amb 8 euros/mes/usuari/a


Com puc fer accessible Miro?
Per fer accessible Miro, per exemple per persones que tinguin una deficiència en la 
visió dels colors, pots derivar-les a l'aplicació , que té com a objectiu 
donar suport a les persones amb la identificació, l'orientació o l'elecció dels 
colors.³¹

ColorADD

list-ol

https://twist.com
https://www.google.com/forms/about/
https://miro.com
https://www.google.com/forms/about/
https://apps.apple.com/pt/app/coloradd-the-color-alphabet/id1548986350%20|%20https:/play.google.com/store/apps/details?id=com.coloradd.app
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5.1. Comptabilitat arrow-right

Quan mous els teus pagaments en línia, és important que comptis amb 
mesures de seguretat bàsiques. Això inclou, entre altres accions, comprovar 
regularment els teus estats financers per si hi ha incoherències i implementar 
l'autenticació de dos factors. A més, has d'identificar un mètode de pagament 
dedicat a les transaccions en línia.



Per a l'enregistrament diari de les transaccions financeres de la teva 
organització en comptes organitzats, has de participar en la comptabilitat. Per 
a fer-ho, és crucial emmagatzemar les teves activitats financeres en una 
ubicació centralitzada, com un full de càlcul, i que desis totes les teves 
factures. A més, cal analitzar i informar de les teves activitats financeres, fins i 
tot amb finalitats fiscals. 

Moure les teves operacions financeres en línia inclou l'aplicació de mesures de seguretat per als pagaments en línia i el seguiment de les teves activitats 
financeres en una ubicació centralitzada per a finalitats comptables. Amb el recent impuls cap a la digitalització, han aparegut cada vegada més oportunitats 
per a les organitzacions, com la recaptació de fons i la sol·licitud de fons a través de plataformes digitals, així com la promoció i venda de productes a través 
del comerç electrònic.

5.2. Recaptació de fons arrow-right

Ja sigui per a micromecenatge, integrar el teu recaptador de fons al teu lloc 
web o sol·licitar fons de la UE, quan moguis les teves activitats de recaptació 
de fons en línia és important que arribis a les persones adequades, així que 
utilitza les plataformes adequades i recapta fons d'una manera compatible amb 
la RPD.

5.3. Comerç digital arrow-right

La compra en línia s'ha convertit en una tendència de consum consistent en els 
últims anys, i ofereix l'oportunitat d'arribar a clients/es potencials amb gran 
influència i promoure els reus productes a tot el món. Per això, cal 
desenvolupar una botiga en línia i una estratègia de màrqueting forta, però 
també cal complir amb els reglaments i trobar la plataforma adequada per a 
les teves necessitats.

5. Finances

list-ol
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5.2. Comptabilitat

Zoho Invoice
Comptabilitat
https://www.zoho.com/de/invoice/create-send-invoices/ external-link

gift Versió gratuïta

Zoho Invoice és i roman lliure, i inclou, entre altres 
característiques:

 Facture
 Desament de dades del/la client/a
 Registre de temps

FreshBooks
Comptabilitat
https://todoist.com/home?gspk=c2VtYW50aWNsYWJzNzMxNw&utm_campaign=s... external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou
 Un període de prov
 Plantilles de factures

money-bill Versió de pagament

La versió pagada inclou, entre altres 
característiques, la capacitat de:

 Factures il·limitades
 Seguiment de despeses
 La capacitat de rebre pagaments
 Seguiment d'impostos




Comença al voltant de 4 euros/mes.

Xero
Comptabilitat
https://www.xero.com external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou
 Una prova de 30 dies

money-bill Versió de pagament

La versió pagada inclou, entre altres 
característiques, la capacitat de:

 Envia quotes i 20 factures
 Introdueix 5 bitllet
 Concilia les transaccions bancàries
 Captura factures i rebuts amb 

Hubdoc
 Crea un flux de caixa a curt termini i 

instantànies de negoci



Comença al voltant de 20 euros/mes.

On puc obtenir ajuda comptable?
Hi ha moltes xarxes diferents que et poden donar suport en la comptabilitat! Sovint, 
els municipis, cambres de comerç, bancs i xarxes locals de petites i mitjanes 
empreses (PIMEs) estan disposats a donar-te suport!

list-ol

https://www.zoho.com/de/invoice/create-send-invoices/
https://www.google.com/forms/about/
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https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
https://www.xero.com
https://www.google.com/forms/about/
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Quickbooks
Comptabiliat
https://quickbooks.intuit.com/eu/oa/online-accounting-software-for-small-business... external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou
 Una prova de 30 dies

money-bill Versió de pagament

La versió pagada inclou, entre altres 
característiques, la capacitat de:

 Seguir els ingressos i despeses
 Enviar factures i cotitzacions 

personalitzades
 Connectar el banc
 Seguir l'IVA
 Afegir un/a usuari/a a més del/la 

teu/va comptable



Comença al voltant de 7€/mes.

5.2. Comptabilitat

Microsoft Excel
Full de càlcul i comptabilitat
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/excel external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou
 Microsoft Excel (versió en línia), si 

tens compte de Microsoft 
 La capacitat d'importar dades de 

Microsoft Forms al Microsoft Excel 
per emmagatzemar i analitzar les 
teves dades

 Emmagatzematge limitat

money-bill Versió de pagament

La versió pagada inclou
 Totes les característiques gratuïte
 Microsoft Excel (versió de 

l'escriptori) 
 Emmagatzematge il·limita
 Emmagatzematge de dades a 

SharePoint o Onedrive



El Microsoft 365 comença a 10,50 
euros/usuari/a/mes, però hi ha un 
descompte per a organitzacions sense 
ànim de lucre.

Com puc utilitzar el Microsoft Excel per a la comptabilitat bàsica?
Pots utilitzar Microsoft Excel per a les finances, la comptabilitat i l'anàlisi financera. 
Comprova eltutorial 
per aprendre’n més.³²

Excel Basics i Formating [per a comptabilitat i finances]


list-ol

https://quickbooks.intuit.com/eu/oa/online-accounting-software-for-small-business/?cid=ppc_G_Exact_NL_QBO_NL_Top_B_Exact_G_quickbooks_txt&ef_id=Cj0KCQjwl7qSBhD-ARIsACvV1X0GUVu95hUcVtVIoAPvhXsAVAzXJhVU9Lqa_DFa270FeVQzLSYbP1QaAsJoEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!2419!3!586472738360!e!!g!!quickbooks&gclsrc=aw.ds&gclid=Cj0KCQjwl7qSBhD-ARIsACvV1X0GUVu95hUcVtVIoAPvhXsAVAzXJhVU9Lqa_DFa270FeVQzLSYbP1QaAsJoEALw_wcB
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/excel
https://www.google.com/forms/about/
https://www.youtube.com/watch?v=rG66uPwzKwo
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Google Sheet
Full de càlcul i comptabilitat
https://www.google.com/sheets/about/ external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou
 Google Sheets, si tens un compte de 

Google
 La capacitat d'importar dades de 

Google Forms a Google Sheets per 
emmagatzemar i analitzar les teves 
dades

 Emmagatzematge limitat (Google 
Drive)

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característiques:

 Totes les característiques lliures
 Emmagatzematge il·limitat
 Més paràmetres de seguretat




Un compte de negoci comença amb un 
cost de 5 €/per usuari/a/mes.

5.2. Comptabilitat

Com puc utilitzar Google Sheets per a la comptabilitat bàsica?
També pots utilitzar Google Sheets per a les finances, la comptabilitat i l'anàlisi 
financera. Fes un cop d'ull al tutorial de Youtube 

, que et guiarà pas a pas.³³
Comptabilitat per a la creació 

d'informes a Google Sheets

Go Fund Me
Plataforma de finançament
https://www.gofundme.com/ external-link

gift Versió gratuïta

Go Fund Me és i continua sent gratuït, i inclou la capacitat de:
 Crear un recol·lector de fons
 Compartir un recaptador de fons
 Gestionar els donatius
 Consells d'accés






Hi ha una tarifa de transacció (deduïda automàticament a partir de donacions).


5.3. Recaptació de fons

list-ol

https://www.google.com/sheets/about/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
https://www.youtube.com/watch?v=NvO7yHrA2q8
https://www.youtube.com/watch?v=NvO7yHrA2q8
https://www.gofundme.com/
https://www.google.com/forms/about/
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Donorbox
Plataforma de recaptació de fons i integració del lloc web
https://donorbox.org/pt external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou l’habilitat de
 Crear un recaptador de fons que 

s'integri al teu lloc web

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou
 Tarifa de caixa del donant (1,5%)
 Tarifes de processament de 

pagaments

5.3. Recaptació de fons

Raklet
Plataforma de recaptació de fons i integració del lloc web
https://hello.raklet.com/ external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou, entre altres 
característiques

 Crear una recaudació de fons 
integrada al teu lloc web

 Gestió comunitària
 Creació de grups, esdeveniments i 

missatges



Hi ha una tarifa de transacció (deduïda 
automàticament de donacions), però és 
lliure fins a 50 contactes.

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característiques

 Totes les característiques gratuïtes
 Comissions de transacció baixes
 Seccions personalitzades






Fins a 100 contactes, comença al 
voltant de 40€/mes

Com realitzar una campanya de 
micromecenatge exitosa?

Doneu un cop d'ull al curs de tres parts de 
Eurocrowd (gratuït) “

'' per aprendre a executar una campanya de 
micromecenatge exitosa.³⁴

Crowdfunding exitós en 15 
passes

Com sol·licitar el finançament de la UE en 
línia?
La sol·licitud de finançament de la UE a través del 
finançament comunitari PortTenders Portal pot ser 
un repte. Per aquesta raó, la Comissió Europea ha 
registrat una 

,que et guia 
a través de les passes bàsiques.³⁵

Sessió de webinar: El portal de 
finançament i licitació per a principiants

Com es pot recaptar fons d'una manera 
compatible amb el RPD?
GDPR & Charitable Fundraising per FR i l'Institut per 
a la Recaptació de Fons et fa passar per tots els 
passos de la recaptació de fons alhora que compleix 
amb les normes del RPD.³⁶

list-ol

https://donorbox.org/pt
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
https://hello.raklet.com/
https://www.google.com/forms/about/
https://eurocrowd.org/courses/
https://eurocrowd.org/courses/
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm
https://www.fundraisingregulator.org.uk/sites/default/files/2018-07/GDPR-briefings-fundraising_0.pdf
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Facebook shop
Botiga en línia
https://www.facebook.com/business/tools/shops/get-started external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou
 Configuració d'una botiga de 

Facebook vinculada a Instagram

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou
 Venda de productes (la quota de 

venda és del 5% per enviament)

Etsy
Botiga en línia
https://www.etsy.com/sell external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou
 Unir-se i engegar una botiga a Etsy

money-bill Versió de pagament

Les característiques de pagament 
inclouen, entre d'altres: 

 Llistats (0,18)/listing)
 Operacions (5%)
 Processament de pagaments (4%
 Anuncis (15% - però només pagues 

si vens) 

5.4. Comerç digital

Shopify
Botiga en línia
https://www.shopify.com external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou
 Una prova de 14 dies

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característique

 Una botiga en línia 
 Productes il·limitats 
 2 comptes de personal
 Canals de vendes 
 Codis de descompte 
 Etiquetes de xíling 
 Anàlisi del frau 
 Traduccions de llengua 
 Enllaços a Facebook i Instagram (amb 

un cost extra)



Comença al voltant de 26€/mes.

Quins reglaments de la UE sobre el comerç electrònic haig de seguir?
En el lloc web de la Comissió Europea, pots trobar informació detallada sobre

 . Aquesta pàgina et proporciona 
coneixement sobre la informació contractual, el que has de tenir en compte pel que 
fa al teu lloc web de comerç electrònic, guies d'aprenentatge i altres lectures.³⁷

normes legals per al comerç electrònic

list-ol

https://www.facebook.com/business/tools/shops/get-started
https://www.google.com/forms/about/
https://www.etsy.com/sell
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
https://www.shopify.com
https://www.google.com/forms/about/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/understanding-legislation/legal-regulations-e-commerce_en
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6.1. Gràfics arrow-right

Ja sigui per als teus missatges de xarxes socials, butlletins o la promoció d'un esdeveniment 
o de la teva organització, un bon disseny, una informació visual i un lloc web ben dissenyat són 
importants per comunicar el teu impacte i expandir la teva divulgació a una audiència més 
àmplia. Per assegurar-te que ets inclusiu/va, és crucial que tinguis en compte la necessitat 
de crear dissenys accessibles. Pren en consideració les formes en què es pot accedir al teu 
lloc web, com per exemple per a les persones amb problemes de visió, afegint text alternatiu a 
les imatges de manera que les teves entrades siguin accessibles per a les persones que 
utilitzen lectors de pantalla i perquè el teu lloc web sigui fàcil d'entendre.

6.2. So i moviment arrow-right

El disseny de moviment pot ser una manera poderosa de promoure la teva organització, un 
esdeveniment o nous descobriments de recerca. És possible que vulguis gravar un vídeo, 
utilitzar àudio en segon pla i editar el vídeo. Aquí és important que coneguis els drets d'autor 
i llicències aplicables, i que creïs vídeos que siguin accessibles per a tots i totes, per 
exemple, incloent-hi subtítols al vídeo.

El disseny gràfic, de moviment i de so és una gran manera de promoure la teva organització, comunicar el teu impacte, millorar la teva estratègia de 
màrqueting i ampliar la teva divulgació a una audiència més àmplia.

6. Disseny

Descripció de la imatge: la imatge representa una dona en una pantalla, mostra que el vídeo o les imatges s'estan editant a 
l'ordinador.


list-ol
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Canva
Disseny
https://www.canva.com external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou, entre altres 
característiques

 Accés a 250.000 plantilles de 
dissen

 Accés a més de 1.000 fotografies i 
gràfics

 Col·laboració en equip
 Emmagatzematge al núvol de 5 GB

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característiques

 Totes les característiques gratuïte
 Accés a més de 100 milions 

d'imatges, gràfics i material d'àudio
 610.000 plantilles premium amb 

actualitzacions diàries
 Marca
 Connexions amb 8 canals de xarxes 

socials
 Emmagatzematge al núvol de 100 

GB



Per a un equip petit, Canva costa al 
voltant de 109 euros a l'any.

Piktochart
Il·lustració i infografies
https://piktochart.com/ external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou, entre altres 
característiques

 Plantilles il·limitades
 Imatges il·limitades
 Il·lustracions il·limitades
 Descàrregues il·limitades

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característiques

 Totes les característiques gratuïtes
 Col·laboració en equip
 Plantilles personalitzades
 Marca els actius




Per a equips petits, Piktochart 
comença al voltant de 14 €/usuari/a/
mes.

6.1. Gràfics

Flickr: The Commons
Biblioteca de fotografies
https://www.flickr.com/commons external-link

gift Versió gratuïta

Flickr és i roman lliure, i inclou:
 La font d'imatges més gran disponible sota llicència Creative 

Commons (CC)

list-ol

https://www.canva.com
https://www.google.com/forms/about/
https://piktochart.com/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
https://www.flickr.com/commons
https://www.google.com/forms/about/
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WiseStamp
Signatura de correu electrònic
https://webapp.wisestamp.com/editor external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou, entre altres 
característiques:

 Generador de signatura de correu 
electrònic gratuït

 Opcions de disseny limitat
 Plantilles limitades
 Signatures limitades
 Descàrregues

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característiques:

 Plantilles premium
 Estil i disseny avançat
 Signatures il·limitades
 La capacitat d'eliminar la marca 

WiseStamp
 La capacitat d'afegir animació i 

efectes a la imatge
 Exporta a iPhone, Outlook, etc.


Comença al voltant de 5€/mes. 

Wordpress
Constructor de llocs web
https://wordpress.com/ external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou
 Un subdomini gratuït de 

WordPress.com
 Allotjament del lloc web
 Accés a nombrosos temes gratuïts


Perfecte per a principiants

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou
 Un domini gratuït durant un any
 Allotjament del lloc web
 Sense anuncis de WordPress
 La capacitat de processar 

pagaments
 Suport de correu electrònic il·limitat


Comença amb un preu de 4€/month.

6.1. Gràfics

Unsplash
Fototeca
https://unsplash.com/explore external-link

gift Versió gratuïta

Unsplash és i roman lliure, i inclou:
 Més d'un milió de fotos d'alta resolució de descàrrega gratuïta i que 

es poden utilitzar sota la llicència Unsplash

list-ol

https://webapp.wisestamp.com/editor
https://www.google.com/forms/about/
https://wordpress.com/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
https://unsplash.com/explore
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
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6.1. Gràfics

OpenShot
Programa d'edició de vídeo
https://www.openshot.org/de/ external-link

gift Versió gratuïta

OpenShot és i roman gratuïta, i inclou, entre altres característiques:
 Compatibilitat amb Linux, Mac i Windows
 Edició de vídeo
 Animacions
 Efectes de vídeo
 Forma d'ona de l'àudio
 Editor de títols

Adobe Spark
Programa d'edició de vídeo
https://www.adobe.com/express/ external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou, entre altres 
característiques:

 Plantilles úniques i actius de 
disseny

 Una col·lecció limitada de 
fotografies sense drets

 Edició bàsica i efectes de la 
fotografia

 Eliminació del fons
 Animació
 Funcions web i mòbils
 Emmagatzematge 2GB

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característiques:

 Plantilles premium
 Actiu de disseny premiu
 Més de 160 milions de fotos sense 

drets d’autor
 Al voltant de 20.000 Adobe Fonts 

amb llicència
 La capacitat d'afegir marques, 

logotips, colors i tipus de lletra
 Emmagatzematge de 100 GB




Comença al voltant de 8€/mes.Wikimedia

Biblioteca d'imatges, so i vídeo
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page external-link

gift Versió gratuïta

Wikimedia és i roman gratuïta, i inclou:
 Més de 80 milions d'imatges, sons i vídeos gratuïts

list-ol

https://www.openshot.org/de/
https://www.google.com/forms/about/
https://www.adobe.com/express/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
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6.2. So i moviment

Pixabay
Foto, il·lustracions, vector, vídeo i biblioteca de so
https://pixabay.com/photos/ external-link

gift Versió gratuïta

Pixabay és i roman gratuït, i inclou, entre altres 
característiques:

 Més de 2,2 milions de fotos d'estoc lliures de drets 
per descarregar

 Més de 350.000 il·lustracions sense cànons per 
descarregar

 Més de 110.000+ imatges d'art vectorial lliure per 
descarregar

 Milers de vídeos d'estoc lliure per descarregar
 Milers de música, pistes d'àudio i efectes de so, 

gratuïts per a ús comercial i no comercial

ccMixter
Biblioteca de so
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page external-link

gift Versió gratuïta

ccMixter és i roman gratuït, i inclou:
 Milers de bandes sonores gratuïtes per al seu ús sota 

llicència CC

Free Music Archive (FMA)
Biblioteca de so
https://freemusicarchive.org/home external-link

gift Versió gratuïta

FMA és i roman gratuït, i inclou:
 Milers de descàrregues de música gratuïtes que 

s'utilitzaran sota llicència CC

Freesound
Biblioteca de so
https://freesound.org/ external-link

gift Versió gratuïta

Freesound és i roman gratuït, i inclou:
 Milers d'efectes de so de descàrrega gratuïta  (amb 

crèdit per als propietaris)

Com crear un disseny accessible?
Web Accessibility Initiative ha creat un  que proporciona recursos i et guai a 
través dels passos per crear un disseny i lloc web accessible.38

lloc web

Com crear vídeos accessibles?
La Universitat de Washington ha creat una  sobre com crear vídeos 
accessibles.³⁹

pàgina web

list-ol

https://pixabay.com/photos/
https://www.google.com/forms/about/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
https://freemusicarchive.org/home
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
https://freesound.org/
https://www.google.com/forms/about/
https://www.w3.org/WAI/
https://www.washington.edu/accessibility/videos/
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7.1. Màrqueting arrow-right

El màrqueting digital és una de les formes més efectives de col·laborar i créixer 
amb la teva comunitat en línia, així com donar una major visibilitat als teus 
serveis o productes. Això es pot aconseguir mitjançant una forta estratègia de 
comunicació i màrqueting. És possible que vulguis utilitzar anuncis de 
pagament, definir el teu públic objectiu i aprofitar les paraules clau 
específiques per arribar-hi millor, i també analitzar el comportament dels/les 
clients/es. D'aquesta manera pots entendre com i on arribar al teu públic 
objectiu i determinar què està buscant.

7.3. Promoció digital arrow-right

Amb la promoció digital, es pot convèncer fàcilment i eficaçment als 
responsables de la presa de decisions i al públic en general perquè prenguin 
mesures en l'era digital. Basant-te en les seccions anteriors, pots i has 
d'utilitzar el teu lloc web, blogs i xarxes socials per advocar pel canvi, l'acció i 
o millores legislatives. Per a fer-ho amb èxit, és important que et fixis en el 
contingut i a la forma dels teus missatges, i que tinguis clar qui vols que actuï i 
com pots arribar-hi millor.

7.2. Xarxes socials arrow-right

Hi ha moltes plataformes de xarxes socials disponibles que obren tota una gamma de noves possibilitats perquè la teva organització estableixi noves connexions, 
gestioni la teva comunitat, o comercialitzi els teus productes, serveis i impacte. Quan s'utilitzen diferents plataformes de xarxes socials, és important que es 
prengui una decisió informada sobre per què es tria una plataforma específica. Aquesta decisió hauria de basar-se en una comprensió clara de quin segment del 
públic està utilitzant la plataforma perquè puguis crear el contingut correcte. També has d'aclarir què vols aconseguir amb la plataforma perquè puguis aprofitar al 
màxim les seves característiques.

Una estratègia de divulgació forta pot augmentar significativament el compromís entre la teva xarxa i altres grups d'interès, millorant en última instància 
l'impacte de la teva organització. Per a aconseguir-ho, la comercialització i la comunicació efectives són fonamentals, igual que l'aprofitament del potencial 
de les diferents plataformes de xarxes socials. Tot això també pot contribuir a donar suport als esforços de promoció a l'entorn digital.

7. Abast

list-ol
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Digital Marketing Assessment Tool 
Avaluació del màrqueting
https://page.techsoup.org/digital-marketing-grader external-link

gift Versió gratuïta

Digital Marketing Assessment Tool  és i continua sent gratuït. Inclou
 Avaluacions de les teves inciatives de màrqueting
 Insights per millorar la teva empremta digital
 Insights per a fer créixer el teu impacte digital

SEO Software
Paraules clau
https://www.sheerseo.com external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta, entre altres 
característiques:

 Paraules clau (20)
 Estimació del trànsit

money-bill Versió de pagament

La versió gratuïta, entre altres 
característiques:

 Paraules clau (200)
 Audicions del lloc
 Estimació del trànsit
 Anàlisi del/la competidor/a

7.1. Màrqueting

Google Ads
Paraules clau i anuncis
https://ads.google.com/intl/en/home/ external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta, entre altres 
característiques:

 Google Ads Keyword Planner (d’ús 
gratuït dins de Google Ads)

money-bill Versió de pagament

La versió gratuïta inclou
 Impulsar les visites al lloc web
 Augmentar les visites a les botigues
 Trobar als clients adequats
 Fer pressupost propi per a anuncis 



Comença al voltant d'1€ per clic, però 
Google ofereix subvencions per a 
organitzacions sense ànim de lucre.Open Web Analytics

Analytics
http://www.openwebanalytics.com/ external-link

gift Versió gratuïta

Open Web Analytics és i roman gratuït, i inclou:
 Mètriques, dimensions i informes
 Un marc d'anàlisi web personalitzable
 Seguiment de llocs web basats en WordPress i Mediawiki i 

esdeveniments d'administració
 API extensiva d'accés a dades, que permet la integració amb accés a 

dades en brut
 Compliment del RPD i altres opcions de privacitat

list-ol

https://page.techsoup.org/digital-marketing-grader
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7.1. Màrqueting

lightbulb-on Anuncis de xarxes socials

Per a obtenir més informació sobre diferents anuncis a les 
xarxes socials, fes clic aquí.

Google Analytics
Analytics
https://marketingplatform.google.com/intl/en_uk/about/analytics/compare/ external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou, entre altres 
característiques:

 Opcions de col·lecció de dades múltiples a 
través de llocs web, aplicacions i dispositius 
connectats a Internet

 Accés a les dades a través d'aplicacions 
mòbils, API, notificacions per correu 
electrònic i més

 Informacions avançades del lloc i de 
l'aplicació i segmentació (incloent-hi informes 
en temps real i centrats en l'/la usuari/a

 Dades actualitzades (no garantit)



Perfecte per a organitzacions petites

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre altres 
característiques:

 Totes les característiques gratuïtes
 Dades il·limitades
 Informes sense mostreig
 Accés a les dades ‘raw
 Una gamma de configuracions i integracions 

més avançades



Comença al voltant de 140.000 €/any.

Com puc utilitzar màrqueting per a l’impacte 
de la meva organització?
Emergent Digital he desenvolupuat una 

 per ajudar-
te a aprendre més sobre com utilitzar les xarxes 
socials i cercar màrqueting per crear impacte.⁴⁰

A més, SE-HUB ha creat una altra guia sobre


⁴¹, i Grow 
Ensemble ha desenvolupat 

.⁴² Revisa tots aquests recursos per 
a aprendre més sobre la comercialització de 
l'impacte social.

Guia de 
màrqueting digital per a l'empresa social

Màrqueting per a l’emprenedoria social
Màrqueting de l’empresa 

social: El marc de 6 passos

The 6-Step Framework to Marketing a Mission-Driven 
Business Online

Com puc definir el nostre públic objectiu?
Inspire2Enteprise ha creat una guia  que 
t’ajuda a definir el teu públic objectiu. ⁴³ Si tens 
ganes de llegir més, revisa l’article de recerca 

 ResearchGate.⁴⁴

pas-a-pas

Identificació del públic objectiu a la xarxa social 
empresarial

list-ol

https://marketingplatform.google.com/intl/en_uk/about/analytics/compare/
https://www.google.com/forms/about/
https://emergentdigital.com/social-enterprise-digital-marketing/
https://emergentdigital.com/social-enterprise-digital-marketing/
https://empowering-changemakers.eu/wp-content/uploads/2020/02/Chapter-6-Marketing-for-docial-entrepreneurship.pdf
https://growensemble.com/social-enterprise-marketing/
https://growensemble.com/social-enterprise-marketing/
https://growensemble.com/social-enterprise-marketing/
https://growensemble.com/social-enterprise-marketing/
https://www.inspire2enterprise.org/2017/07/24/4-steps-to-defining-a-social-enterprises-target-market/
https://www.researchgate.net/publication/327191605_Identifying_target_audience_on_enterprise_social_network
https://www.researchgate.net/publication/327191605_Identifying_target_audience_on_enterprise_social_network


Manual d’eines sobre competències digitals Abast chevron-right Xarxes socials

35

Linkedin
http://Linkedin.com external-link

gift Versió gratuïta

Les característiques gratuïtes inclouen, 
entre d'altres, la capacitat de

  per a la 
teva organitzac

 Publicar contingut i segueix a 
persone

 Utilitzar l’Analytics de LinkedIn per 
mesurar el teu impact




Iniciar una pàgina Linkedin

Crear un grup de Linkedi
Allotjar esdeveniments en directe 
gratuïts per a organitzacions sense 
ànim de lucre


money-bill Versió de pagament

Les característiques de pagament 
incliuen, entre altres

  









LinkedIn proporciona, per a gairebé 
totes les característiques, un 
descompte per a les organitzacions 
sense ànim de lucre de fins al 50%.

LinkedIn ads
Contractaci
Solucions de recaptació de fons per 
a entitats sense ànim de lucr
Solucions d'aprenentatge per a 
entitats sense ànim de lucre

Facebook
https://www.facebook.com external-link

gift Versió gratuïta

Les característiques gratuïtes inclouen, 
entre d'altres, la capacitat de

 per a 
la teva organitzaci

 Publicar contingut i segueix a 
persone

  
  i publicar 

a les dues plataformes a la vegada  
 Utilitza  per 

mesurar el teu impact
  (gratuït per a 

organitzacions sense ànim de lucre)
 Utilitza 

   
connectada a Instagram

Inicia una pàgina de Facebook 

Crear grups de Facebook
Connectar amb Instagram

Facebook analytics

Recaptació de fons

eines gratuïtes per fer 
créixer el teu negoci
Cear una botiga de Facebook

money-bill Versió de pagament

Les característiques de pagament 
incliuen, entre altres

 Facebook ads 

7.2. Xarxes socials

Com crear entrades accessibles a LinkedIn?

L’eina 
creada per Linkedin et guai a través dels passos d'afegir text 
alternatiu a les imatges a les entrades de LinkedIn. D'aquesta 
manera, els vostres missatges poden ser accessibles per a 
tothom.⁴⁵

Afegint Text Alternatiu per a Imatges per a l’Accessibilitat 

Com crear una publicació 
accessible a Facebook?

L’eina 
desenvolupada per 

l'Oficina d'Elearning del Gies College 
of Business et mostra com afegir 
text alternatiu a les imatges als 
missatges de Facebook.⁴⁶

Com afegir text alternatiu a 
Facebook 

list-ol

http://Linkedin.com
https://www.google.com/forms/about/
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/100826/create-a-linkedin-page-best-practices?lang=en
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/6/create-a-linkedin-group?lang=en
https://nonprofit.linkedin.com/bettertogether
https://nonprofit.linkedin.com/bettertogether
https://nonprofit.linkedin.com/bettertogether
https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/ads?trk=sem_lms_gaw&src=go-pa&veh=LMS-S_EMEA_ROE_Low_DE_SEM_SEM_GoogleAds_NA_All_NA_NA_Core_NA_Localized_Brand_Phrase_418455136271__%2Blinkedin%20%2Bcampaign_c__kwd-84034386898_9339635243&mcid=6842130579375308848&cname=LMS-S_EMEA_ROE_Low_DE_SEM_SEM_GoogleAds_NA_All_NA_NA_Core_NA_Localized_Brand_Phrase&camid=9339635243&asid=96357078364&targetid=kwd-84034386898&crid=418455136271&placement=&dev=c&ends=1&gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFG3Tkq13tOjJ5KCXApGAytjsXxS71qIRskR-z2zD67MEOA_krwE4ZxoCETUQAvD_BwE
https://nonprofit.linkedin.com/hire
https://nonprofit.linkedin.com/fundraise
https://nonprofit.linkedin.com/fundraise
https://nonprofit.linkedin.com/learn-develop
https://nonprofit.linkedin.com/learn-develop
https://www.facebook.com
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
https://www.facebook.com/help/104002523024878
https://www.facebook.com/help/167970719931213
https://www.facebook.com/help/1148909221857370/?helpref=uf_share
https://storytelling.comnetwork.org/explore/17/a-guide-to-measuring-impact-on-facebook
https://www.facebook.com/help/990087377765844
https://www.facebook.com/business/small-business/free-tools
https://www.facebook.com/business/small-business/free-tools
https://www.facebook.com/business/tools/shops/get-started
https://www.facebook.com/business/ads
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/109799/adding-alternative-text-to-images-for-accessibility?lang=en
https://publish.illinois.edu/accessibility-training/2019/11/11/how-to-add-alt-text-in-facebook/
https://publish.illinois.edu/accessibility-training/2019/11/11/how-to-add-alt-text-in-facebook/
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Instagram
https://www.instagram.com external-link

gift Versió gratuïta

Les característiques gratuïtes inclouen, 
entre d'altres, la capacitat de:

 Iniciar un  per a la 
teva organització 

 Publicar contingut i seguir a 
persone

  i publicar a 
les 2 plataformes simultàniamen

 Utilitzar  per 
mesurar el teu impact

  a Instagram i Facebook 
de forma simultània (gratuït per a 
entitats sense ànim de lucre

  
vinculada a Instagram

Compte d’Empresa

Enllaçar amb Facebook

Instagram Insights

Recollir fons

Crear una botiga de Facebook

money-bill Versió de pagament

Les característiques de pagament 
inclouen, entre d'altres, la capacitat 
de:

 Instagram ads

Twitter
https://twitter.com/ external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou, entre d'altres, 
la capacitat de:

  per a 
la teva organitzaci

 Publicar contingut i seguir a 
persone

 Utilitzar  
per gestionar la teva comunitat 
(sense càrrec si tens Microsoft 365)

 Utilitzar  per 
mesurar el teu impacte

Configurar un perfil de Twitter

Microsoft Power Automate

Twitter analytics

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou
 Twitter ads

7.2. Xarxes socials

Com crear una publicació accessible a Instagram?
L’eina ? 
produïda per Preview t’indica com afegir text alternatiu a les imatges als 
missatges d'Instagram.⁴⁷

Text alternatiu a Instagram Photos: Com utilitzar-lo com un professional Com crear publicacions accessibles a Twitter?
Afegir Text alternatiu a les entrades de Twitter, una eina creada per Twitter, 
t’ensenya a afegir text alternatiu a les imatges dels missatges de Twitter.⁴⁸

list-ol

https://www.instagram.com
https://www.google.com/forms/about/
https://business.instagram.com/getting-started
https://help.instagram.com/176235449218188
https://help.instagram.com/1533933820244654
https://socialimpact.facebook.com/charitable-giving/instagram-donations/
https://www.facebook.com/business/tools/shops/get-started
https://www.facebook.com/business/help/1513393428972189?id=1997185213680277
https://twitter.com/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
https://business.twitter.com/en/basics/create-a-twitter-business-profile.html
https://www.youtube.com/watch?v=CdXBL7CfwVE
https://business.twitter.com/en/advertising/analytics.html
https://business.twitter.com/en/advertising/targeting.html
https://thepreviewapp.com/alt-text-instagram-photos-use-like-professional/
https://help.twitter.com/de/using-twitter/picture-descriptions
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7.2. Xarxes socials

lightbulb-on Com fer que les comunicacions de divulgació siguin 
inclusives?

Les  desenvolupades per 
Bridging the Gap t’ofereixen informació sobre com assegurar-te que les 
teves activitats de comunicació són inclusives.⁴⁹



El  creat pel Fòrum 
Europeu de Discapacitat cobreix tot el que cal tenir en compte per a crear 
un contingut accessible a les xarxes socials.⁵⁰

 directrius de comunicació Inclusives i accessibles

Conjunt d’Eines per a Xarxes Socials Accessibles

list-ol

Descripció de la imatge: La imatge representa una dona amb problemes de visió i un home amb una cadira de rodes. Al mig dels dos, hi ha un gran telèfon 
intel·ligent al qual s'aclamen.


https://bridgingthegap-project.eu/wp-content/uploads/BtG_Inclusive-and-accessible-Communication-Guidelines.pdf
https://www.edf-feph.org/publications/accessible-social-media-toolkit/
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7.3. Promoció digital

Com fer promoció digital
https://www.voicesofyouth.org/act/how-do-digital-advocacy external-link

Descripció

Voices of Youth ha creat un blog amb el nom de “ ,” on es pot 
aprendre tot el que cal saber sobre com planificar i executar la promoció digital.

Com fer promoció digital

Eines per a la promoció digital
https://www.socialbrite.org/advocacy-toolkit/ external-link

Descripció

La  proporciona dotze guies d'informació de 
canvi social sobre l'ús de vídeo, recaptació de fons, defensa social, i més.

Caixa d’eines per a la promoció digital

Module 2: Fent promoció en un entron digital 
https://ncdalliance.org/sites/default/files/ENG%20Seed%20Training%20Module%202%20-%20Online%20Advocacy.pdf external-link

Descripció

El programa d’Advocacy Institute Seed ha desenvolupat una formació - 
 - que mostra eines i exemples per a una promoció en 

línia exitosa, així com millors pràctiques.

 Mòdul 2: Fent 
promoció en un entorn digital

Descripció de la imatge: La imatge representa un telèfon intel·ligent, al voltant del telèfon, tots els logotips de les plataformes de 
xarxes socials, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, etc. A la pantalla hi ha un home que sosté i parla a través d’un megàfon


list-ol

https://www.voicesofyouth.org/act/how-do-digital-advocacy
https://www.voicesofyouth.org/act/how-do-digital-advocacy
https://www.socialbrite.org/advocacy-toolkit/
https://www.socialbrite.org/advocacy-toolkit/
https://ncdalliance.org/sites/default/files/ENG%20Seed%20Training%20Module%202%20-%20Online%20Advocacy.pdf
https://ncdalliance.org/sites/default/files/ENG%20Seed%20Training%20Module%202%20-%20Online%20Advocacy.pdf
https://ncdalliance.org/sites/default/files/ENG%20Seed%20Training%20Module%202%20-%20Online%20Advocacy.pdf
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8.1. Informació arrow-right

Un aspecte essencial de la gestió de la comunitat és mantenir la teva xarxa compromesa i 
actualitzada sobre l'impacte, els serveis i les notícies de la teva organització, que es pot 
aconseguir, per exemple, enviant butlletins mensuals.

8.2. Convocatòries arrow-right

Una altra estratègia és unir la teva comunitat per a remetre'ls a noves oportunitats i crear un 
espai perquè es connectin entre si. Tens l'oportunitat d'habilitar aquestes convocatòries 
creant un espai digital per a la teva comunitat. Abans de decidir quina plataforma digital vols 
utilitzar, però, assegura't de consultar la teva comunitat! Podries fer-ho creant una enquesta 
o celebrant una reunió en línia. D'aquesta manera, es pot incloure en la teva comunitat en la 
creació de la plataforma i, per tant, assegurar-se que la trobin útil i tinguin un sentit de 
propietat en el procés.

Com a organització amb una missió social, involucrar la teva comunitat i una xarxa més àmplia és un aspecte important de la teva fenia. Si vols mantenir la teva 
comunitat informada o crear un espai perquè es connectin en un entorn digital, la gestió activa de la comunitat és clau per tenir una comunitat compromesa.

8. Intervenció comunitària

NEWS

Descripció de la imatge: La imatge representa una dona, asseguda en una cadira d'oficina i mirant el seu 
telèfon. Darrere de la dona hi ha una gran icona que mostra un diari.


list-ol
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Mailchimp
CRM i Newsletters
https://mailchimp.com/de/pricing/marketing/ external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou, entre altres 
característiques:

 Fins a 2.000 contactes
 Fins a 10.000 notícies enviades al 

mes
 Un límit d'enviament diari de 2.000
 Accés a les plantilles i a un 

constructor de llocs web

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característiques:

 Totes les característiques gratuïtes
 Més contactes
 S'envien més butlletins per mes
 Un constructor del recorregut de/la 

client/la
 Marca personalitzada
 Plantilles de correu electrònic i 

pàgina d'aterratge



Comença al voltant de 10€/mes, però 
Mailchimp ofereix un descompte del 
15% a organitzacions sense ànim de 
lucre i organitzacions benèfiques.

Wild Apricot 
CRM i Newsletters
https://www.wildapricot.com/pricing external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou, entre altres 
característiques:

 Fins a 50 contactes
 Gestió de membres
 Gestió d'esdeveniments
 Gestió de correu electrònic
 Constructor de llocs web
 Finances i gestió de donacions
 Gestió de la botiga en línia
 Pagaments en línia

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característiques:

 Totes les característiques gratuïtes
 Més contactes



Comença al voltant de 43 €/mes/100 
contactes.

8.1. Informació

list-ol

https://mailchimp.com/de/pricing/marketing/
https://www.google.com/forms/about/
https://www.wildapricot.com/pricing
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
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Slack
Comunicació
https://slack.com/pricing external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou:
 1 canal general per a la teva 

comunitat
 Trucades un a un
 Emmagatzematge de fitxers 5GB
 Visualització dels últims 10k 

missatges al xat
 Xifratge de dades
 Autenticació de dos factors

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característiques:

 Totes les característiques gratuïtes
 La capacitat de comunicar-se amb 

organitzacions externes
 Trucades de grup
 Accés a tot l'historial de xat
 La capacitat de connectar Slack 

amb altres aplicacions
 Xats diferents
 Més emmagatzematge




Per equips més petits, Slack comença 
amb 6,25€/mes.

Discord
Comunicació
https://discord.com external-link

gift Versió gratuïta

Discord és i continua sent gratuït, i inclou:
 La capacitat de crear canals diferents per a la teva comunitat
 Una opció de missatgeria directa
 Trucades de vídeo
 Comparticions de pantalla
 Col·laboració
 Una aplicació d'escriptori disponible per a Mac, Windows, Linux o iOS

8.2. Convocatòries

lightbulb-on
Sabies que també podies crear un espai per a la teva 
comunitat en diferents plataformes de xarxes socials?

Revisa la secció de xarxes socials!

list-ol

https://slack.com/pricing
https://www.google.com/forms/about/
https://discord.com
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
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9.1. Plataformes per a les conferències arrow-right

La celebració de conferències i esdeveniments en línia permet arribar a persones de tot el 
món i augmentar la participació en línia de persones per a les quals el temps limitat, els 
recursos i l'accés exclouen la seva presència física en el teu esdeveniment o reunió. Per tant, 
és important que prenguis una decisió informada sobre quina plataforma de conferències 
vols utilitzar, que pot dependre de quantes persones voldries convidar o de l'accessibilitat de 
la plataforma.

9.2. Arriba a la teva audiència arrow-right

Vols rebre l’input en temps real de la teva audiència, involucrar-te en la presa de decisions o 
organitzar una sessió informal que connecti la gent? Hi ha algunes eines divertides que et 
poden donar suport amb això!

L'opció de celebrar conferències i esdeveniments en línia ha esdevingut molt popular durant la pandèmia de Covid-19. Per a crear esdeveniments significatius 
i accessibles per a tothom, és vital triar la plataforma de conferències adequada per a adaptar-se a les teves necessitats, i també per a assegurar-te 
d'involucrar eficaçment al públic per compensar la connexió més directa oferta pels esdeveniments presencials.

9. Conferències i esdeveniments

Descripció de la imatge: La imatge representa un ordinador amb una videotrucada a la pantalla, mostrant 
diferents persones que tenen una videotrucada l'una amb l'altra.


list-ol
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Zoom
https://zoom.us external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou la capacitat 
de:

 Allotjar les reunions de vídeo/àudio 
fins a 40 minuts de durada

 Fer trucades il·limitades d'un a un 
fins a 24 hores sense molèsties

 Enregistrar
 Planificar les trucades
 Enviar invitacions al calendari
 Amfitrió de fins a 100 participants
 Utilitzar un lector de pantalla

money-bill Versió de pagament

La versió pagada inclou, entre altres 
característiques, la capacitat de:

 Utilitzar totes les característiques 
lliures 

 Allotjar les reunions de vídeo/àudio 
de fins a 3 hores de durada

 Amfitrió/na de fins a 1.000 
participants (segons el paquet 
Zoom) 

 Livestream a xarxes socials 
 Crear enquestes a les reunions
 Utilitzar subtítols en directe
 Utilitzar la transcripció
 Utilitzar els subtítols ocults


Per a equips petits, Zoom comença 
amb 139,90 euros/any.

MS Teams
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cfb07SioWYqu6JMvF3wO-oK2g... external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou
 La capacitat d'allotjar reunions de 

vídeo/àudio fins a 60 minuts
 La capacitat d'amfitrió de fins a 100 

participants
 La capacitat de parlar amb els/les 

vostres companys/es
 Emmagatzematge limitat del núvol
 Compatibilitat amb lectors de 

pantalla, programari de dictat i 
control d'ulls/veus

 Subtítols en directe (només 
disponible en anglès dels EUA)

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característiques:

 Totes les característiques lliures
 Allotjament de trucades de vídeo/

àudio fins a 24 hores
 Allotjament de fins a 10.000 

participants
 Allotjar fins a 20.000 participants a 

través de la "reunió només per a 
equips"

 Treball en equip i comunicació

 



El Microsoft 365 comença amb 10,50€/
usuari/mes, però hi ha un descompte 
per a organitzacions sense ànim de 
lucre (reviseu-ho aquí).

9.1. Plataformes per a les conferències

Com utilitzar Zoom?
Per aprendre més sobre Zoom, revisa el tutorial de Youtube ! ⁵¹Com utilitzar Zoom

Com utilitzar MS Teams?
Per aprendre més sobre MS Teams, revisa el tutorial de Youtube 

 YouTube tutorial!⁵²
Com utilitzar 

Microsoft Teams

list-ol

https://zoom.us
https://www.google.com/forms/about/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cfb07SioWYqu6JMvF3wO-oK2gCvmWtc5oqqSZlI4P7uaT6i0IABABILlUYJGEgICMGKAB-4-muAPIAQHIA9ggqgRgT9A77LEzzTAZRFvueFPk3-WYGPlJA2dW2Qp0ltQ_d5LgbZyTUQwA7Bgbu85rCwPsvTIK3hrvdZf2kgZ4nx7HgI43qR-4AHBfEXrifhSw6ICMH3bL0VIcc9sx9A5B0iDvwATjoID97AOABZBOiAXxxfjAOKAGUYAHrqaGcIgHAZAHAagHpr4bqAe5mrECqAfz0RuoB-7SG6gH_5yxAqgHytwbqAeO2xugCMDYPbAIAdIIERACIIQBMgKCQDoGgICAgIAQmglRaHR0cHM6Ly93d3cubWljcm9zb2Z0LmNvbS9ubC1ubC9taWNyb3NvZnQtdGVhbXMvY29tcGFyZS1taWNyb3NvZnQtdGVhbXMtb3B0aW9ucy1isQllXDK2TdzS1rkJ-8ih8_5t2yT4CQGKCo4CaHR0cHM6Ly9waXhlbC5ldmVyZXN0dGVjaC5uZXQvMTA5MDgvY3E_ZXZfc2lkPTMmZXZfbG49bWljcm9zb2Z0JTIwdGVhbXMmZXZfbHg9a3dkLTEyMzAyMjE4MDk0JmV2X2NyeD01NTkxMDAwODU3OTQmZXZfbXQ9ZSZldl9uPWcmZXZfbHR4PSZldl9wbD0mZXZfcG9zPSZldl9kdmM9YyZldl9kdm09JmV2X3BoeT0xMDEwNzUyJmV2X2xvYz0mZXZfY3g9MTUxNjg1NzgyODkmZXZfYXg9MTMyMzMyMzkyNTQ3JmV2X2VmaWQ9e2djbGlkfTpHOnMmdXJsPSF7dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsB4AsBqgwCCAG4DAHoDAaCFBMIAxIPbWljcm9zb2Z0IHRlYW1z0BUBmBYB-BYBgBcBkhcJEgcIARADGNIC&ae=2&ved=2ahUKEwjppLm265X2AhXjIMUKHXqQBIcQ0Qx6BAgEEAE&dct=1&dblrd=1&sival=AF15MECUY_OU7ff74K8bfmhTZJTHD6nCT_5LbUJQnlka84IkY_mtmn_DwohYxV8JhyI13Ch4Sz0_UESgJDdy2fCuIHUDohZGSiI5vTKreKq3RPcm9HGKf2HYjkzorxypEpBLjrvKAaBGxKvVTQX96vidDgVqprzgzrcbmTmInNMsScJRY9tAFc3eIl06vt4cET4RRuwoF5jj&sig=AOD64_20EjCnbga_SSmYFejaVklkMybyfw&adurl=https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-options-b%3F%26ef_id%3D%7Bgclid%7D:G:s%26OCID%3DAID2202157_SEM_%7Bgclid%7D:G:s
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Google Meet
https://apps.google.com/meet/pricing/ external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou
 Google Meet, si tens un compte de 

Googl
 Allotjar reunions de vídeo/àudio fins 

a 60 minuts
 Allotjar fins a 100 participants
 Suport per al lector de pantall
 Subtítols en directe

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característiques:

 Totes les característiques gratuïtes
 Allotjament de reunions de vídeo/

àudio fins a 24 hores
 Allotjament de fins a 500 

participants
 Enregistrar reunions
 Transició en directe



Un compte de negoci comença amb       
5 €/per usuari/mes.

9.1. Plataformes per a les conferències

Com utilitzar Google Meet?
Per aprendre més sobre MS Teams, revisa el tutorial de Youtube 

.⁵³
Com utilitzar 

Google Meet

lightbulb-on Com crear esdeveniments accessibles?

No estàs segur/a de si els teus esdeveniments són 
accessibles i sense barreres?



Apropa't a les organitzacions de persones amb diversitat 
funcional del teu país o regió, ja que estan molt ben 
connectades i poden oferir-te el suport adequat per a ser 
més inclusiu/va o revisar les vostres pràctiques 
d'accessibilitat actuals. Per saber més sobre com organitzar 
esdeveniments, vídeos i retransmissions en línia 
accessibles, consulta la 

⁵⁴ creada pel Fòrum Europeu de 
Discapacitat i la Federació Sueca de Drets de Discapacitats.



A més, aplicacions com ara ⁵⁵ poden traduir 
automàticament text i àudio a llengua de signes de manera 
que puguis apropar-te a persones amb deficiències 
auditives.

Llista de comprovació de 
participació en línia

Handtalk
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https://apps.google.com/meet/pricing/
https://www.google.com/forms/about/
https://www.youtube.com/watch?v=wGXI0KpkR50
https://www.youtube.com/watch?v=wGXI0KpkR50
https://www.edf-feph.org/newsroom-news-accessible-online-participation-checklist/
https://www.edf-feph.org/newsroom-news-accessible-online-participation-checklist/
https://apps.apple.com/us/app/hand-talk/id659816995
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Mentimeter
Word cloud i enquestes 
https://www.mentimeter.com external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou:
 Fins a 2 preguntes per presentació
 Fins a 5 diapositives del qüestionari 

per a una audiència il·limitada
 Un nombre il·limitat de 

presentacions

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característiques:

 Totes les característiques gratuïtes
 Preguntes il·limitades per 

presentació
 La capacitat d'importar 

presentacions
 La capacitat d'exportar resultats a 

Excel



Comença al voltant d'11 €/mes.

Kahoot!
Concurs
https://kahoot.com external-link

gift Versió gratuïta

La versió gratuïta inclou:
 La capacitat de jugar a concursos 

amb fins a 10 participants

money-bill Versió de pagament

La versió de pagament inclou, entre 
altres característiques:

 La capacitat de jugar a concursos 
amb més participants (segons el 
paquet)


 

Comença amb 17€/mes/usuari/a. 

9.2. Arriba a la teva audiència

lightbulb-on Com puc combinar les eines per augmentar el 
compromís?

Després d'escalfar-te una mica amb Mentimeter (núvol de paraules i enquestes), podries utilitzar Kahoot! per a fer preguntes al teu públic amb respostes de 
múltiples opcions o imatges. Si vols guardar la pluja d'idees, pots fer servir Miro. Miro és essencialment una pissarra virtual que permet als/les participants 
enganxar notes post-it a la pissarra per proporcionar-te entrades en temps real. Pots compartir els resultats d'enquestes de Mentimeter, Kahoot!, Miro i 
Zoom a la pantalla i discutir els resultats!

list-ol

https://www.mentimeter.com
https://www.google.com/forms/about/
https://kahoot.com
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
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Propers passos
Felicitats! Has arribat al final del conjunt d'eines i ara estàs preparat/
da per a digitalitzar els processos i activitats de la teva organització. 
No obstant això, pots preguntar-te quins són els teus pròxims 
passos.

play Comença un debat
Una vegada fet el balanç, és important iniciar un debat amb el teu equip per a 
veure què funciona bé i què es pot millorar. On necessiten ajuda la gent i quins 
recursos necessiten per a executar les seves activitats? Afavoreix el teu equip 
per veure les guies d'aprenentatge i aprendre contínuament sobre noves eines 
digitals i programari. A més, també és crucial comprovar amb el teu equip com 
els agradaria comunicar-se i col·laborar en un entorn digital, de manera que 
puguem acomodar a tothom i assegurar-nos que se sentin còmodes i 
capacitats per a utilitzar eines digitals. De la mateixa manera, quan creïs un 
espai digital per a la teva comunitat o una xarxa més àmplia per connectar, 
obre un debat sobre quin tipus de plataforma necessiten i farien servir 
realment. D'aquesta manera, pots assegurar-te que digitalitzes de manera 
sostenible i significativa.

play Fes stock
Ara que has llegit sobre les diferents eines que poden donar suport als teus 
processos, i has après com harmonitzar-los, és important fer un inventari de 
les eines i programari que estàs utilitzant actualment en la teva organització. 
Ja has adoptat mesures per a la ciberseguretat i el compliment de la RPD? 
Estan funcionant o cal mirar més de prop? Estàs barrejant molts sistemes i 
eines de programari diferents dins de la teva organització? Comença a 
identificar quins fas servir per a cada activitat i procés. Continua aquest 
procés de qüestionament per cada capítol del Tookit. D'aquesta manera, no 
només podràs implementar de manera significativa els processos digitals, sinó 
que també serà més fàcil per a tu fer un seguiment de tots els teus paràmetres 
de seguretat i privacitat, reduir despeses innecessàries i crear un procés clar 
perquè tot el teu equip identifiqui els següents passos.

Descripció de la imatge: la imatge mostra dues mans escrivint una llista de comprovació o 
un pla.
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play Identificar els propers passos
Després de fer un inventari de les eines i el programari de la teva organització, i 
després iniciar converses amb els teus/ves companys/es i la comunitat, és 
hora d'identificar els pròxims passos. Si estàs barrejant moltes eines i 
programari diferents, podria ser avantatjós donar una ullada a quin programari 
conté tots els teus requisits, i en acabant centrar-te en aquesta opció en 
particular en lloc de continuar utilitzant molts programes diferents. Si no 
s'apliquen moltes mesures de ciberseguretat i privacitat, identifica qui vol 
prendre la iniciativa en abordar aquesta qüestió i on pot ser que necessitis 
suport extern. Com s'ha esmentat al principi del Toolkit, hi ha moltes xarxes i 
organitzacions disponibles que han fet que la seva missió sigui fer costat a 
organitzacions com la teva en la creació de dades digitals. Seguiu aquest 
procés per a cada capítol del Toolkit, i aviat arribaràs a un lloc on podràs anar 
digitalment amb èxit mentre involucres tot el teu equip i participes en la presa 
de decisions informada.

Descripció de la imatge: La imatge representa 4 persones, 2 homes i 2 dones. Els 4 s'agafen les mans al mig per a animar!


Propers passos

list-ol
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