
1. Obertura d’un compte del CPNL en una xarxa social

El Consorci per a la Normalització Lingüística, mitjançant l’Àmbit de Projecció, s’encarrega de 
l’obertura de comptes a les xarxes socials:

El CNL emplena el formulari de preobertura URL
L’Àmbit de Projecció autoritza el compte, crea el compte i hi aplica la imatge corporativa fixada 
al Programa d’identificació visual (PIV). L’avatar i les altres pautes gràfiques del PIV són la 
prova que el compte és corporatiu.

2. El CNL té cura de tots els continguts que es publiquin als seus comptes (tant les entrades com els 
comentaris externs, si n’hi ha).
3. L’Àmbit de Projecció dóna suport i mentoratge als gestors dels comptes.

El CPNL es considera gestor dels drets d’explotació dels textos, comentaris i altres aportacions que 
hi ha en les seves diferents xarxes socials. A més, és autor dels continguts propis. Per gestionar els 
drets d’autoria, ha de:

Disposar de la corresponent cessió de drets d’explotació d’imatges, vídeos i presentacions 
(mitjançant clàusules i contractes sense límit temporal ni territorial) per a aquells continguts 
dels quals no sigui titular. URL
Gestionar adequadament els drets d’aquestes obres. En tots els casos, cal explicitar el 
Consorci com a autor o gestor dels drets d’autoria: Consorci per a la Normalització Lingüística. 
CNL, oficina o servei.
Totes les obres que no siguin menors cal registrar-les al compte de SafeCreative del CPNL 
(http://www.safecreative.org/user/cpnl). Les obres menors poden portar només el registre 
dels repositoris (Youtube i Slideshare).

Youtube i Slideshare incorporen les corresponents funcionalitats per poder indicar quina 
llicència incorpora la imatge, el vídeo o la presentació corresponent.
En el cas que es vulgui usar una llicència diferent de la que ofereixen els repositoris, cal 
explicitar-ho al capdavant i al final del document (Slideshare) o vídeo (Youtube).

Pel que fa als drets d’imatge, cal tenir en compte també les cessions d’aquest dret de persones 
que hi apareguin i que es reconeguin clarament. URL
El Consorci per a la Normalització Lingüística garanteix la confidencialitat de les dades 
personals en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i també el dret a la pròpia imatge (drets d’imatge).

Tots i cadascun dels comptes de qualsevol centre, oficina, servei o qualsevol projecte que aquests tinguin a les xarxes socials, 
com voluntariat, concursos, etc. són propietat del Consorci per a la Normalització Lingüística. Aquests comptes són gestionats per 
cadascun dels responsables en qui delegui el director/a del CNL, que en comunicarà el nom a l’Àmbit de Projecció. Aquest àmbit és 
el responsable de definir les directrius d’ús i la imatge corporativa del CPNL a les xarxes socials. 

La decisió d’obrir o tancar comptes s’acorda conjuntament entre la direcció dels centres i l’Àmbit de Projecció. Aquest ha de tenir totes 
les claus per poder accedir a tots els comptes del CPNL a les xarxes socials.
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blocs.cpnl.cat
Els blogs són un espai complementari als webs dels CNL. Promouen la conversa al voltant 
de determinats temes i hi relacionen les xarxes socials on és present el CNL, servei o oficina.

Publicació d’apunts (posts): un cop per setmana o cada 10 dies.
Estil: 2 o 3 paràgrafs (unes 300 paraules)
Moderació de comentaris a partir dels criteris de publicació (pertinència, respecte, 
informació apropiada).

Eina idònia per comunicar, relacionar-se i atendre persones i ciutadania. També per 
retransmetre esdeveniments.

Denominació dels comptes: cpnl + nom propi del servei, oficina o programa (cpnlgirona, 
cpnlvxlgirona, cpnlocparets, cpnlsccanoia...). El nom d’usuari està limitat a 15 caràcters.
Tuit: text + enllaç escurçat + #etiqueta
Retuits: RT + @nomperfilretuitejat + text + enllaç escurçat + #etiqueta
Altres opcions: text + enllaç + #etiqueta + /via @nomperfilretuitejat
Publicació: d’1 a 10 tuits diaris

Xarxa social per generar comunitat i interactuar-hi.
Pàgines com a solució corporativa
En el cas de VxL, podem tenir perfils
Mínim 2 o 3 actualitzacions a la setmana

www.youtube.com/cpnlcat
Canal de publicació de vídeos.

Compte unificat per a tot el CPNL
Vídeos organitzats en llistes de reproducció. Els vídeos de VxL han de classificar-se a la 
llista del corresponent CNL i a la de VxL.

www.slideshare.net/cpnlcat
Eina per publicar presentacions (recomanable en PDF), documents de text, PDF i vídeos. 

Compte unificat per a tot el CPNL

www.goear.com/cpnl.cat 
Repositori de fitxers d’àudio que poden ser inserits en pàgines web, blogs o perfils a xarxes 
socials. Té un component social pobre, ja que no permeten comentaris, però és una eina de 
gran utilitat.

Compte unificat per a tot el CPNL
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