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Don't worry!
Editar vídeos per a xarxes socials és fàcil
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El format vídeo per les publicacionsEl format vídeo per les publicacionsEl format vídeo per les publicacions
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AMB INSTAGRAM
L'actualitat i tendènciesL'actualitat i tendènciesL'actualitat i tendències



Actualitat i tendència a Instagram

EL FEED DE NOTÍCIES
3 tipus de feed diferents

Home o Pàgina d'Inici:
Similar al feed de notícies actual. Trobarem les
publicacions de perfils seguits i recomanats. Aquí és
l'algoritme el que controla el que apareix.

Following o Seguint:
Només apareixeran els perfils que seguim i en ordre
cronològic.

Favorites o Favorits: 
Només veurem les publicacions dels perfils que seguim
i que hem afegit com a favorits.



Actualitat i tendència a Instagram

EL FEED DE NOTÍCIES

Actualment al feed principal podem
veure els Posts i els Reels.

Instagram vol unificar tots els
continguts en un únic feed.

Instagram vol que tots els vídeos siguin en format Reel.



Actualitat i tendència a Instagram

LES STORIES
Augment de la duració de cada story a 60 segons.

També està en proves un feed en vertical de stories.

Sticker d'enllaços web per a tothom.

Instagram vol mostrar les stories al feed principal.

Vol eliminar la possibilitat de compartir els Post i els
Reels a les Stories.



Actualitat i tendència a Instagram

ELS REELS
El futur de la xarxa social amb el vídeo ja és aquí.

Augment de la creació de Reels.

Augment de la visualització d'aquest format de
publicació.

Més eines i augment de la duració a 3 minuts.

Afegir més stickers (productes)



T'ha baixatT'ha baixatT'ha baixat
l'abast de lesl'abast de lesl'abast de les
publicacions?publicacions?publicacions?



Actualitat i tendència a Instagram

L'ABAST DE LES PUBLICACIONS
Ha baixat l'abast dels POST (22%) i les STORIES (8%)

Amb els REELS passa el contrari: augmenta l'abast (entre x2
i x12)

La publicació que millor funciona, sense comptar Reels, és el
POST CARRUSEL (un 22% millor que un post amb imatge)

En general, si volem aconseguir abast l'ordre de millor a
pitjor tipus de publicació és:

REELS
POST CARRUSEL
POST VÍDEO
POST IMATGE
STORIES

1.
2.
3.
4.
5.

REELS
47.1%

POST CARRUSEL
23.5%

POST VÍDEO
12.9%

POST
11.8% STORIES

4.7%
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Actualitat i tendència a Instagram

L'ABAST DE LES PUBLICACIONS
Abast mitjà dels Reels front al nombre de
seguidors en comparació amb els Posts

Els comptes de 0 a 500 seguidors
l'abast dels reels és 1200 vegades més

gran que el dels post amb imatge.



REELS publicats POSTS publicats STORIES publicades
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Actualitat i tendència a Instagram

LES PUBLICACIONS

Els comptes professionals
d'Instagram de tots els tamanys

publiquen més quantitat de Stories
que de posts en el feed i Reels.

Freqüència de publicació dels
perfils i tipus de contingut

4 4 4 6 1010 11 14 19
42

17
32

59

103

165



L'estratègia passa per oferir continguts visuals en
format vídeo, sense deixa a banda la fotografia.

Tendències i actualitat
EL VÍDEO



L'estratègia passa per oferir continguts visuals en
format vídeo, sense deixa a banda la fotografia.

Tendències i actualitat
EL VÍDEO



Tendències i actualitat
EL VÍDEO

La tendència cap al vídeo d'Instagram

POST
Era el 1er format de

contingut que s'oferia a
Instagram. El Video-Post

és tendència.

STORIES
És el contingut més
visualitzat i amb una

resposta més alta
d'interacció

REELS
 El contingut més actual

i per tant, amb més
acceptació cap a

Instagram

LIVE
 Els directes d'Instagram

segueixen sent la
plataforma més utilitzada

per les empreses



Instagram i la tendència al vídeo
EL VÍDEO

INSTAGRAM REELS

És el contingut que millor valora Instagram per aconseguir engagement
 

El perfil Business pot arribar a incrementar la seva presència més ràpidament publicant Reels
 

Podem afegir música, stickers, texte i molt aviat mencions, hashtags, anuncis i aviat stickers de compra
 

Aquest format de contingut té una competència molt forta: TikTok i Youtube Shorts



Instagram i la tendència al vídeo
EL VÍDEO

CREA I PUBLICA REELS!

Vols aconseguir més visibilitat?
 

Vols aconseguir més seguidors?
 

Vols augmentar l'abast?
 

Vols desmarcar-te de la competència?





AMB UN TELÈFON MÒBIL
Com editar vídeoCom editar vídeoCom editar vídeo



a través del smartphone
EL VÍDEO

Requisits per crear continguts amb el
dispositiu mòbil

Smartphone amb bona càmera fotogràfica per a
vídeo (mínim Full HD 1080p i opció a 4K)

 
El dispositiu ha de tenir mínim 3GB de memòria RAM

 
Trípode: per guanyar estabilitat (fixa) i comoditat en

la realització
 

(opcional) Gimbal: per guanyar estabilitat en
moviment, comoditat en la realització i crear

continguts de gran qualitat
 

Aro de llum: per aconseguir millor exposició i millor
ambient



Accesoris per la gravació de vídeo amb smartphone
EL VÍDEO

Llum
Per a creadors de continguts.
Tutorials.
Presentacions.
Entrevistes.



Accesoris per la gravació de vídeo amb smartphone
EL VÍDEO

Trípode
Per a creadors de continguts.
Tutorials.
Presentacions.
Entrevistes.



Accesoris per la gravació de vídeo amb smartphone
EL VÍDEO

Gimbal
Si volem estabilitat en moviment.

Per a creadors de continguts.
Visites.
Paisatges.
Tutorials en moviment.
Tours en moviment al negoci.



Consells per crear continguts
amb el telèfon mòbil

Grabar vídeo amb el software del smartphone (app càmera)

Bona exposició (il·luminació)

Estabilitat (amb trípode, gimbal…)

Vídeo horitzontal (Youtube, Facebook, Instagram, Web)

Vídeo vertical (Instagram, TikTok, Shorts de Youtube, Snapchat)

No utilitzar mai el zoom de la càmera

Netejar les lents i carregar la bateria

Utilitzar el mode avió

Accesoris per la gravació de vídeo amb smartphone
EL VÍDEO



Tens el telèfon a punt, ara toca instal·lar
l'aplicació ideal per editar vídeo

LES APPS



Apps recomanades per a editar vídeo
EL VÍDEO



Apps recomanades per a editar vídeo
EL VÍDEO

Editor de vídeo gratuït
Molt complet i fàcil d'utilitzar



EL VÍDEO

És gratuit i complet
 

Desa tots els projectes creats
 

Amb una caixa d'eines útils per
crear vídeos "pro"





PER A INSTAGRAM REELS
Crea i edita vídeoCrea i edita vídeoCrea i edita vídeo



Crea i edita vídeo per a Reels
EL VÍDEO

Crear vídeo per a publicar

Preparació prèvia: fer un guió
Gravació del vídeo
Edició del vídeo
Creació de plantilles, gràfics...
Creació de carpeta al dispositiu amb les
captures de vídeo
Creació del vídeo amb Capcut
Desar en format 1080p i 9:16 al dispositiu
Preparar la publicació

Passos que segueixo



Crea i edita vídeos per a Reels
EL VÍDEO

Creació de Reels a través d'Instagram
Pràctic però limitat. Amb les eines
suficients per a crear i publicar el Reel.



Crea i edita vídeos per a Reels
EL VÍDEO

Creació de Reels a través d'una app
d'edició de vídeo
Normalment són de fàcil ús, completes i
amb moltes possibilitats d'edició.

Es pot publicar en altres xarxes socials.



Crea i edita vídeos per a Reels
EL VÍDEO

Creació de Reels
Fàcil d'ús i amb una galeria de
vídeos curts molt extensa.

Es pot publicar en altres xarxes
socials.





DE REELS
PublicacióPublicacióPublicació



Si publico Reels... TiktoksSi publico Reels... TiktoksSi publico Reels... Tiktoks
i Youtube Shorts també?i Youtube Shorts també?i Youtube Shorts també?



CREA I COMPARTEIX VÍDEO
Per a Instagram

TIPUS DE PUBLICACIÓ

VÍDEO-POST STORY REEL



REELS

REEL

Publicació de:
 

Vídeos màxim 90"
 

Podem incloure
stickers, textos,

música
 

Format 9:16

Els tipus de continguts a Instagram

Contingut creatiu i diferent

Ideal per a creadors de contingut

Actualment, IG valora molt l’usuari
que publica Reels

Vídeo amb informació o exposició en
format breu

Útil perquè la comunitat reaccioni
(CTA)

Reels es diferenciarà com un
contingut divertit i creatiu



La importància de cuidar el Feed a Instagram

És el principal exponent perquè els
usuaris es converteixin en seguidors

Un bon disseny ajuda a aconseguir
engagement i una connexió públic-
marca real.

El Feed necessita captar l'atenció

Feed REELS Feed Post (principal)



VÍDEO-POSTFEED
Atenció:
Si vols publicar només vídeo,
Instagram t'obliga a que sigui
un Reel.

Es pot publicar vídeo en format
Post, però amb una imatge o
galeria d'imatges i vídeos.

Afegir un peu de foto
(descripció)

Utilitzar hashtags

CREA I COMPARTEIX VÍDEO
Per a Instagram



STORIES

Fer màrqueting en temps real

Perfecte per fer CTA

Ús de stickers: ubicació, mencions, urls

Consell: les stories són perfectes per
presentar o anunciar Posts i Reels

Sempre format vertical 9:16

CREA I COMPARTEIX VÍDEO
Per a Instagram



Gràcies!Gràcies!Gràcies!

@drdavie
@communitis communitis.cat

SEGUEIX-NOS!


