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Què és Instagram 
i per a què serveix
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Repercussió
Neix l'octubre de 2010

Actualment, té 700 M d'usuaris  

(més que Twitter, Snapchat i Pinterest juntes)

150 M d’usuaris fan servir Stories

Més d’un 20 % d’usuaris d’Internet fan servir IG

Un 70,7 % de les marques utilitzaran IG el 2017

És una app d’apps
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Tipologies d'usuaris
Tipus d'usuaris per edat: joves i no tan joves.

Tipus d'usuaris per interessos: professionals, afeccionats i amateurs.

Tipus d'usuaris per activitat:

 Esporàdics i assidus

 Observadors i actius, consumidors i prosumidors

 Impulsius i creatius 

        Tipus d'usuaris segons l'eina que utilitzen: càmera reflex o mòbil.

INSTAGRAM = LLIBERTAT
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Les comunitats d'instagramers i altres comunitats
Per què i quan sorgeixen les comunitats d'Instagramers, un projecte

paral·lel a Instagram.

        Diferències entre les comunitats “oficials” i “no oficials”.

        Alguns projectes que traspassen la pròpia xarxa: IgersGallery, IgersMap

        Altres comunitats que s'han format a IG.

        La voluntat d'IG de fomentar la creació de comunitats: #wwim      

        #primerolacomunidad #communityfirst #hoyconocí.
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Trets d'IG que la distingeixen d'altres xarxes
S'hi comparteixen emocions en forma d'imatges.

        Els tipus de seguidors i de seguits, que no necessàriament es coneixen

        en la vida presencial.

        Convida a fer-ne un ús actiu.

        Crea un lligam entre els usuaris que els impulsa a desvirtualitzar-se.

        Desperta la creativitat mitjançant les eines d'edició que ofereix.

        Propicia una “educació” visual en l'usuari i la millora constant a l'hora de 

        realitzar imatges.



Funcionament
tècnic
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Com moure's per l'app: les parts de la interfície
El perfil i la configuració

L'activitat

Compartició de fotos i vídeos

La cerca

El timeline
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Com moure's per l'app: les parts de la interfície
El perfil: el primer o segon impacte davant d'un possible nou seguidor

 La tria del nom d'usuari, que ha de ser el mateix que a la resta de xarxes.

 La conveniència de tenir una galeria de qualitat.

 El perfil sempre ha de ser públic i, en cas d’un professional, ha de ser perfil

d’empresa.

 La bio ha de recollir, en 150 caràcters, la definició del vostre projecte, el

contacte, la vostra etiqueta/marca i la informació que considereu més

rellevant.

 El perfil és l'únic lloc on podreu posar un enllaç web que funcioni.

 La possibilitat de modificar el perfil i l'usuari.
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Com moure's per l'app: les parts de la interfície
El timeline: 

 Hi apareixen les publicacions de les persones a qui segueixes.

 Com fer un m'agrada: el doble tap o el tap a la icona del cor.

 Com fer un comentari.

 És on s’interacciona mitjançant les etiquetes i les mencions als comentaris.

 L'etiquetatge de persones dins de les fotos.

 La safata de l'Instagram Direct.

 Les Stories

 El vídeo en directe



12

Com moure's per l'app: les parts de la interfície
L'activitat: 

 TU: Notificacions en relació amb el teu compte 

i les teves accions.

 SEGUITS: L'activitat de les persones a qui segueixes 

(els m'agrada, els comentaris i els nous seguits).
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Com moure's per l'app: les parts de la interfície
La cerca: 

 EXPLORAR PUBLICACIONS: Suggeriments d'imatges, Stories i vídeos

populars o que detecta que et poden agradar.

 CERCAR: Tot / Persones / Etiquetes / Localitzacions.
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Com editar una foto o vídeo i penjar-los
IG permet compartir fotografies de diversos formats i vídeos d'un màxim

de 60 segons.

        L'èxit d'un compte a IG es basa en 2 factors: pujar imatges de qualitat i 

        mantenir una interacció bona i constant.

        Les eines d'edició d'IG són cada cop més precises.

        Les eines d'edició de l'app t'ajuden a convertir una foto “normal” en una 

        foto més “efectiva” i amb més impacte.

Tens la possibilitat de crear àlbums d’imatges i/o vídeos
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Com editar una foto o un vídeo i penjar-los
Aspectes de funcionament a destacar per navegar per la interfície quan

editem una imatge:

 El doble tap en filtres i colors.

 L'eina de gestió de filtres i la possibilitat de fer 

la mateixa acció digitalment.

 La comparativa de l'abans i el després 

mantenint un tap a la imatge.

 El marcatge de les eines i dels filtres utilitzats 

per poder tornar-hi si és necessari.
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Com editar una foto i penjar-la
Eines d'edició a destacar entre les diverses opcions:

 El redreçament i l'enquadrament.

 L'estructura i la nitidesa.

 L'enfocament i el desenfocament radial i lineal.

 La saturació.

 La llum general.
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Com editar una foto i penjar-la
Opcions en el moment de penjar la imatge:

 El peu de foto: s'hi poden incloure textos de fins a 2.200 caràcters, però cal

tenir en compte que IG en talla la visualització.

 Quan etiquetem persones? Cal fer-ne un ús moderat i justificat.

 Quan geolocalitzem la imatge i per a què serveix? Els nivells de privacitat

ho determinaran i també l'existència o no de la geolocalització.

 Per crear una nova geolocalització, cal fer-ho des de Facebook Places.

 Compartim a altres xarxes o no compartim?
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Compartir les fotos en altres xarxes socials
És recomanable compartir el contingut en altres xarxes socials, però:

 En general és recomanable publicar-lo des de cada xarxa i no directament

des d'IG.

 Sí que pot ser convenient si volem donar a conèixer que tenim un compte

d'IG als nostres seguidors de TW i per atraure-hi persones.

 Cal tenir en compte les limitacions de caràcters que té un tuit si compartim

un contingut directament des d'IG.

 Pel que fa a FB, si el compartim directament, cal pensar en les referències

internes que fem de la xarxa perquè el missatge sigui comprensible en

l'altre context.
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L'edició i el tractament posteriors de la imatge 
Un cop d'ha compartit la fotografia hi ha l'opció d'editar els aspectes

següents:

 El peu de foto.

 L'etiquetatge de persones que surten a la fotografia.

 La geolocalització.

        Posteriorment, també es pot compartir de nou el contingut a altres xarxes 

        o eliminar-lo definitivament.

        Les etiquetes (#) i mencions (@) s'afegeixen a la imatge al peu o bé 

        mitjançant un comentari.



Protocol de relacions
i interacció
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Relacions amb la comunitat
L'estratègia: un pas previ imprescindible

 Abans de posar en marxa un compte a IG, cal dissenyar les accions que hi

farem d'acord amb els objectius que el projecte tingui.

 Haurem de preveure el temps que podrem invertir-hi per mantenir-la i

desenvolupar-la. Caldrà preveure la freqüència de publicacions, que com a

mínim han de ser 3 per setmana, i les hores en què publicarem.

 Haurem de fer l'esforç de generar accions i continguts que ens diferenciïn i

ens posicionin.

 Cal que garantim una regularitat en les interaccions amb la nostra

comunitat.
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Relacions amb la comunitat
L'estratègia: un pas previ imprescindible

 Cal que ens incorporem a la conversa observant 

prèviament i actuant-hi progressivament, per arribar 

a crear la nostra comunitat.

 Cal que pensem quin tipus de fotos hi publicarem.

 Hem de tenir clar quines són les fotos i els vídeos que 

triomfen a IG i entre la comunitat que 

ens interessa captar i les que hi són 

menys populars, per valorar què busquem 

en cada publicació que fem.
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Relacions amb la comunitat
El to de la xarxa

 Sempre ha de ser amable i positiu.

 Existeix una jerarquia entre els m'agrada i els comentaris, que representen

un grau més d'aprovació.

 Cal respondre tots els comentaris que ens fan amb un to i uns elements

similars (emoticones).

 Tècnicament, no ens hem d'oblidar de mencionar (@) els usuaris

correctament.
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Interacció: les etiquetes
És vital utilitzar etiquetes en les pròpies publicacions per poder arribar a

nous usuaris i propiciar la interacció amb usuaris esporàdics.

És recomanable crear una etiqueta pròpia, de marca, que afegirem a la

bio del perfil per tal de donar-la a conèixer.

Per estalviar temps és recomanable fer-se paquets d'etiquetes en una

nota del mòbil, per tal de fer copiar i enganxar, tot i que, això sí, els

haurem d'anar actualitzant.

És necessari reservar-nos estones per recórrer etiquetes noves, que no

hàgim visitat mai per interactuar-hi.



25

Interacció: les mencions
Quan mencionem (@) establim un diàleg amb usuaris de la pròpia xarxa.

Tècnicament són imprescindibles quan volem respondre un comentari

que algú ha deixat a la nostra foto.

Si hi tenim confiança, podem mencionar usuaris en una publicació per

avisar-los sobre el contingut que hem compartit. 

Si més no, cal anar molt en compte de no abusar-ne en aquest sentit,

perquè som empreses, institucions, entitats o projectes i, per tant,

podríem estar reproduint una acció d'spam.

La menció és diferent de l'etiquetatge d'usuaris a les fotos.



26

Com fer seguidors i com saber a qui seguir
Una de les millors maneres de fer seguidors és seguir a usuaris.

Mitjançant les etiquetes descobrirem usuaris que ens interessin.

Desplegant una estratègia regular i continuada.

Deixant comentaris en aquelles imatges que us agradin.

Desenvolupant accions que facin protagonistes els usuaris:

 Mencions, reptes i concursos

 Accions en cooperació amb comunitats d'instagramers potents

        Cal detectar l'spam, eliminar-lo i denunciar-lo. 
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Instagram Direct: la interacció privada
Hi ha tres maneres d'enviar un missatge directe a algun usuari o a un

grup d'usuaris:

 Pujant una imatge i compartint-la amb la modalitat Direct.

 A través de la safata del timeline.

 Compartint una imatge d'algú altre o teva des de la mateixa publicació.

        Es poden enviar missatges tant a persones que segueixes com a 

        persones que no segueixes ni et segueixen.

        Pots crear grups de xat oberts de manera permanent.
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Els m'agrada: L'equilibri entre qualitat i quantitat
El comportament dels usuaris es basa en la rapidesa i la superficialitat de

la mirada.

Un m'agrada es posa per molts motius, mentre que un comentari suposa

un grau més d'interacció i d'intenció.

Hi ha indicadors que poden tenir més valor per crear prestigi de marca.

Podem considerar que tenim un bon impacte quan aconseguim que les

fotos tinguin entre un 5 i un 10 % de m'agrada respecte del nombre total

de seguidors.



Una app en constant
evolució
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Publicitat a la xarxa
Si tenim un perfil d’empresa, podem programar anuncis per al timeline

dels usuaris o bé per a les Stories.

Els anuncis de pagament són interessants perquè permeten incloure-hi

un enllaç. 

Fórmules per publicitar-se:

Publicitat «convencial» a la xarxa

Accions en cooperació amb comunitats d'instagramers potents

Publicitat a través d’influencers
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Gestió de diversos perfils
Instagram permet la gestió de diversos comptes en paral·lel, és a dir,

sense necessitat d’entrar i sortir de l’app cada vegada.

S’hi poden afegir fins a 5 perfils diferents.

Mentre no sortiu totalment (log out) del perfil, els esborranys de

publicacions es mantindran guardats.
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Instagram Stories
És un Timeline paral·lel en què els usuaris publiquen fotos i vídeos que

desapareixen al cap de 24 h.

Per crear una story, cal anar al Timeline i accedir-hi per la càmera que hi

ha a la part superior. 

Hi podreu fer un un boomerang, un vídeo marxa enrere o una foto o vídeo

de 15 segons. 

Es poden afegir filtres, emoticones, textos, dibuixos... a les imatges.

S’hi publiquen continguts més desenfadats, instantanis i immediats.
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Vídeos en directe
Els vídeos en directe s’emeten a través del mateix canal que les Stories. 

Només queden guardats a la galeria del dispositiu si es desitja.

Quan un compte fa una emissió en directe, Instagram avisa a tots els

seus seguidors amb una notificació.

Les persones que estan veient l’enregistrament poden comentar en aquell

mateix moment les imatges o fer preguntes; la interacció és immediata.
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Perfils d’usuaris i perfils professionals
En un perfil professional o d’empresa el perfil inclou l’opció de contacte,

telèfon i adreça.

Inclou la categoria de l’empresa a la BIO.

Inclou un enllaç amb la localització de l’empresa.

Permet obtenir estadístiques de l’impacte dels continguts, tant al Timeline

com a les Stories.

Permet accedir a la publicitat de manera directa, a través de les mateixes

publicacions.



Gestió d’Instagram
des d’un ordinador
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La web d'Instagram
Per a què serveix?

 Desactivar el compte temporalment.

 Activar i desactivar l'opció de 

suggeriments d'usuaris i, alhora, 

de ser suggerits.

 Inserir imatges i vídeos 

en una pàgina web.
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La web d'Iconosquare
Per a què serveix?

 Per descarregar-se imatges a l'ordinador.

 Per fer un repost.

 Per generar el codi d'inserció de la imatge 

o el vídeo.

 Per consultar i extreure estadístiques 

detallades sobre l'evolució del compte 

i el comportament de la vostra comunitat.

 Per saber qui t'ha deixat de seguir.

De pagament des de l'1 de desembre.



8 idees per traçar
una bona estratègia

Perfils inspiradors



Instagram 
és sensacions!

@estrelladamm

http://instagram.com/estrelladamm


Originalitat
i creativitat

@forn_sant_francesc

http://instagram.com/forn_sant_francesc


La visibilitat
demana
constància
(quantitat)

@lauraponts

http://instagram.com/lauraponts


Els nostres
continguts són 
la clau
(qualitat)

@sydneydanceco

http://instagram.com/sydneydanceco


Tenir un bon 
perfil és 
causar
una bona 
impressió

@culturainquieta

http://instagram.com/culturainquieta


Tractem bé
els seguidors
per 
convertir-los
en comunitat

@patrimonigencat

http://instagram.com/patrimonigencat


Aprofitem
els
hashtags!

@marinacomes

http://instagram.com/marinacomes


Tinguem en 
compte
l’engagement
per valorar
els resultats 
de les nostres
publicacions

@casabatllo

http://instagram.com/casabatllo


Tinguem presents els límits
d’Instagram

150 caràcters a la bio
20 perfils etiquetats a les fotos
10 mencions en un comentari
30 etiquetes de cada post
2.200 caràcters al peu de post
15 usuaris alhora al Direct
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Albert Anguera i Rosa Comes

igerstgn@gmail.com

MOLTES GRÀCIES!
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