
IX. Xarxes socials:  
deures i recomanacions a les unitats organitzatives 

 

 
Davant la gran expansió que han tingut les xarxes socials en els últims anys i arran de la 
incorporació a aquestes plataformes de diferents unitats organitzatives de l'UJI, és 
necessari orientar les diferents àrees, serveis, centres, fundacions, instituts, càtedres 
d'empresa, graus, postgraus i, en general, qualsevol unitat organitzativa de la 
Universitat Jaume I que s'haja incorporat o que vulga incorporar‐se a les xarxes socials, 
per tal de promoure bones pràctiques de comunicació en aquests espais virtuals. En 
aquest sentit, cal tenir en compte que tot comentari o acte comunicatiu en el qual 
apareix esmentada la Universitat Jaume I té influència en la imatge i reputació 
institucional i, per tant, és aconsellable arbitrar un marc comú per a la presència de les 
diferents unitats en aquestes plataformes. 
 
IX.I. Deures i obligacions de les unitats 

 
L'UJI és present a les xarxes socials a través de diferents plataformes (vegeu apartat 
IX.II), on una unitat organitzativa pot sol∙licitar la publicació de qualsevol informació. 
No obstant això, per a una millor comunicació amb públics específics, una unitat 
organitzativa pot necessitar una presència més especialitzada en la xarxa social, per a 
la qual cosa pot decidir comptar amb una plataforma pròpia. És en aquest segon cas en 
què es plantegen unes obligacions per coordinar l'acció comunicativa de l'UJI. 

1. Comunicació prèvia: la unitat organitzativa que vulga comptar amb una 
presència en les xarxes socials ha de comunicar‐ho prèviament al Servei de 
Comunicació i Publicacions (SCP) i establir l'objectiu d'aquesta acció i l'adreça 
o adreces dels canals d’obertura recent. Amb això es pretén tenir un registre 
de tota la presència oficial de l'UJI en les xarxes socials i que el SCP puga fer 
un seguiment dels diferents comptes de les unitats organitzatives de l'UJI en 
les xarxes. D’aquesta manera també es podrà aprofitar el material publicat als 
diferents comptes i fer‐ne una redifusió des del compte oficial de la 
Universitat en cada xarxa social. 

2. Interconnexió: el compte obert per cada unitat organitzativa s'ha de fer 
seguidor dels comptes oficials de l'UJI en la xarxa social per tal d'optimitzar la 
comunicació i compartir continguts. Les adreces de l'UJI en les xarxes socials 
són les que s'esmenten en l'apartat IX.II d'aquest document. 

3. Logotip: per tal de mantenir unificada la imatge corporativa de l'UJI, la unitat 
organitzativa ha de sol∙licitar a la direcció social@uji.es el disseny de la imatge 
per a utilitzar com a foto de perfil a les xarxes socials. La mateixa serà 
desenvolupat per l'Àrea de Disseny del Servei de Comunicació i Publicacions, 
a partir d'una imatge identificativa de la unitat i la inserció del logotip de la 
Universitat Jaume I. També es pot sol∙licitar el desenvolupament d'una 
imatge de portada. D'altra banda, el text de presentació o descripció a la 
xarxa social, ha d'establir la vinculació de la unitat amb l'UJI. És molt 
aconsellable que aquest text sigue revisat pel SCP per garantir la seva 
correcta adequació als criteris d’imatge i comunicació de l'UJI. Així mateix, 
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s'ha d'establir un enllaç permanent a l'espai oficial de l'UJI en aquesta 
mateixa xarxa social (les adreces es detallen en l'apartat IX.II d’aquest 
document). També es recomana indicar en els canals de les xarxes socials tant 
l’adreça de la pàgina web de l'UJI www.uji.es com la direcció específica de la 
pàgina en Internet de la unitat organitzativa que correspongue. 

4. Llenguatge: no s'admeten comentaris ofensius, discriminatoris, sexistes, 
despectius o que atempten contra els valors recopilats en els Estatuts de l'UJI, 
i no es pot participar en accions o moviments que puguen suscitar una 
repercussió negativa en la reputació de la Universitat Jaume I. 

 

IX.II. Presència institucional a les xarxes socials 

 

La comunicació d'activitats o informacions que es consideren d'interès es poden 
vehicular a través dels canals oficials de la Universitat Jaume I en les xarxes socials. 
Aquests espais estan oberts a tots els membres de la comunitat universitària per al seu 
ús com a canal de difusió d'activitats i informacions. Per això, els usuaris i usuàries 
poden dirigir‐se directament al SCP a través del correu social@uji.es. El SCP, com a 
responsable de la gestió de la imatge i la comunicació corporativa de l'UJI, gestiona la 
presència de la Universitat en les següents plataformes i xarxes socials: 
 

 
 
Publiquem periòdicament informació sobre l'actualitat del campus i tenim dues pàgines, una en 
valencià i una en castellà. 
Pàgina en valencià http://www.facebook.com/uji.val 
Pàgina en castellà http://www.facebook.com/uji.esp 
 

 
Publiquem notícies i activitats d'agenda en 140 caràcters. En valencià sóm UJI_noticies. I en 
castellà UJI_noticias. 
Twitter de l’UJI en valencià http://www.twitter.com/uji_noticies  
Twitter de l’UJI en castellà http://www.twitter.com/uji_noticias  
 

 
Compartim diferents produccions audiovisuals sobre graus, publicacions o exposicions. També 
publiquem vídeos de notícies i tenim, dins del canal, una llista de reproducció dedicada 
exclusivament a la ciència. 
Canal de l’UJI a YouTube http://www.youtube.com/universitatjaumei  
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Posem a disposició fotografies de l'UJI sota llicència Creative Commons. Galeria de l’UJI a 
Flickr http://www.flickr.com/photos/universitatjaumei 
 

 
Vox UJI Ràdio té el seu propi canal en aquesta xarxa social d'àudio que permet escoltar, 
descarregar, valorar i recomanar els programes. 
Canal de Vox UJI Ràdio a iVoox http://voxujiradio.ivoox.com 
 

 
En aquesta xarxa social de professionals publiquem també informació sobre els màsters 
universitaris de l'UJI. 
Pàgina de l’UJI a LinkedIn http://www.linkedin.com/company/universitat-jaume-i-de-castell-n 
 

 
Compartim presentacions institucionals de la Universitat Jaume I i altres documents d’interès. 
Canal de l’UJI a Slideshare http://www.slideshare.net/universitatjaumei 
 
 
IX.III. Presència individualitzada d’unitats organitzatives de l’UJI a les xarxes socials 

 

Al marge de l'existència dels canals oficials de la Universitat Jaume I, les unitats 
organitzatives de l'UJI poden gestionar de manera autònoma la seua presència en 
aquestes plataformes. Per a això és recomanable que tinguen en compte les següents 
consideracions vinculades al manteniment i actualització dels canals i a la comunicació 
amb el Servei de Comunicació i Publicacions. 
 

1. Planificació de la presència en xarxes socials: a Internet hi ha desenes de 
xarxes socials i convé conèixer les seues principals característiques per a 
planificar la presència en aquestes. En aquest sentit, es recomana utilitzar les 
que siguen més d'acord amb el perfil de l’activitat i el públic i els objectius 
que es volen aconseguir. Així mateix, és recomanable que abans d'iniciar 
qualsevol presència en xarxes socials no només es determine quina 
s’utilitzarà, sinó que a més s'establisquen els mecanismes d'aprofitament de 
les diferents plataformes, tant dels canals oficials ja existents com d'aquells 
altres que vaja a implementar la unitat. La presència en xarxes socials és 
sempre molt més efectiva quan es combinen diferents plataformes en un pla 
conjunt de mitjans socials i no una simple presència en una o altra de les 
xarxes socials. 

2. Anàlisi de les característiques de cada xarxa social: un vegada determinada 
la/les persona/es responsable/s de la gestió de la presència de la unitat en 
xarxes socials, i establert el pla de xarxes, és molt útil conèixer les 
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característiques de cadascuna de les plataformes, per a això cal tenir en 
compte, per exemple, que a Facebook s'ha d'utilitzar la modalitat de pàgina i 
no la de perfil. Les pàgines de Facebook són l'instrument adequat per a la 
presència en aquesta plataforma per part d'unitats organitzatives, ja que l'ús 
del perfil individual per part d'empreses, associacions o organitzacions, 
infringeix les normes de comunitat de Facebook, que pot eliminar‐lo en 
funció d'aquest reglament. A més, les pàgines de empresa aporten eines útils 
com ara estadístiques de seguidors i de visualitzacions de les nostres 
publicacions. D'altra banda, el perfil limita a cinc mil la quantitat de seguidors 
i seguidores en tant que la pàgina no té un límit en aquest sentit. Per conèixer 
les característiques específiques de cada xarxa, es recomana que el 
responsable de la unitat contacte amb el SCP al correu social@uji.es. 

3. Manteniment i actualització: les persones responsables de la unitat 
organitzativa han de ser conscients que tota presència a Internet exigeix un 
treball continu de manteniment. En aquest sentit s'ha de ser especialment 
curós en la interacció amb els seguidors i seguidores. És recomanable atendre 
totes les publicacions dels usuaris i usuàries en els canals en les xarxes socials 
i contestar els dubtes o consultes que plantegen. Les peticions d'informació 
per part dels usuaris i usuàries és aconsellable que es responguen en un 
termini no superior a 24 hores i comunicar, amb antelació suficient, els 
períodes de vacances. 

4. Adequació del contingut als requeriments del mitjà: hem de tenir cura de la 
qualitat dels continguts de les nostres publicacions. Es recomana que 
l'obertura d'espais en xarxes socials s'alimente amb contingut nou i original 
almenys dues o tres vegades a la setmana. En aquest sentit, hem de tenir en 
compte que s'ha d'adaptar el missatge a cadascuna de les xarxes socials 
d’acord amb les seues particularitats. Quant al llenguatge utilitzat, en línies 
generals, cal tenir en compte, que en aquestes plataformes el llenguatge és 
col∙loquial, directe i simple. En Facebook, afegeix valor a les publicacions 
utilitzar contingut multimèdia, sobretot imatges, i en els casos en què es 
considere es pot etiquetar la Universitat Jaume I (amb el nom de les seues 
dues pàgines a Facebook, en valencià i castellà) per tal que el contingut 
aparega automàticament en els murs dels comptes oficials de l'UJI. En 
Twitter, es recomana afegir al text un enllaç que amplie la informació i també 

pot realitzar‐se una menció als comptes oficials de l'UJI en aquestes 
plataformes (@uji_noticies i @uji_noticias). Així mateix, fa més fàcil l'accés a 
les publicacions en les xarxes socials etiquetar en les plataformes que així ho 
permeten. Finalment, cal tenir en compte que compartir contingut d'interès 
generat per altres usuaris o etiquetar altres pàgines, en els casos en què el 
contingut estiga vinculat a aquelles, ens aporta un valor extra i ens ajuda a 
captar nous seguidors i seguidores. 


