
 

Recomanacions per donar a conèixer les beques de 

postgrau a l’estranger en xarxes socials 

 

Ajuda’ns a descobrir el millor talent  

Per aconseguir que les nostres beques de postgrau a l’estranger arribin als millors 

candidats possibles, t’agrairíem que ens ajudessis a difondre la informació a les 

xarxes socials. 

En aquest document et donem alguns consells per compartir la informació sobre la 

convocatòria. Amb aquesta finalitat, et proporcionem publicacions a punt per fer-les 

servir a Twitter, Instagram i LinkedIn. 

Gràcies per la col·laboració!  

 

Consells generals  

Què cal tenir en compte a l’hora de difondre la convocatòria en xarxes socials? 

Fes servir l’etiqueta #Beques, #BecarisFundlaCaixa o #BecàriesFundlaCaixa. 

D’aquesta manera, no ens perdrem les publicacions que facis i les podrem compartir 

als nostres canals. 

Esmenta també els comptes del programa de beques de la Fundació ”la Caixa” a les 

publicacions perquè puguem donar visibilitat al teu contingut. Els identificadors del 

compte són els següents: 

 

Twitter: 

• @BecarisFLC (per a contingut en català)  

• @BecariosFLC (per a contingut en anglès i castellà) 

• @FundlaCaixaPT (per a contingut en portuguès) 

Instagram:  

• @BecariosFundlaCaixa (per a contingut en qualsevol idioma) 

LinkedIn: 

• @Fundación ”la Caixa” (per a contingut en qualsevol idioma) 

 

En aquest web trobaràs tota la informació relativa al programa de beques de 

postgrau a l’estranger, i també accés a la inscripció. 

https://twitter.com/BecarisFLC
https://twitter.com/BecariosFLC
https://twitter.com/FundlaCaixaPT?s=20&t=N4esvrJ94He73HoZCFBhFw
https://www.instagram.com/becariosfundlacaixa/
https://www.linkedin.com/company/fundlacaixa/
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-posgrado-extranjero-convocatoria


 

Publicacions de xarxes socials a punt per fer-les servir 

Aprofita aquest contingut per promocionar la convocatòria 

 

Exemple de publicació per a Twitter  

Text:  

Has acabat la carrera i vols arribar més lluny? 

Consulta el programa de beques de postgrau a l’estranger de la Fundació ”la 

Caixa” i estudia en una de les millors universitats del món. 

https://fundacionlacaixa.org/ca/becas-posgrado-extranjero-convocatoria 

@BecarisFLC 

#Beques #BecarisFundlaCaixa  #BecàriesFundlaCaixa 

 

 

Hi ha dues imatges disponibles per a xarxes socials. 

 

 

 

 

 

https://fundacionlacaixa.org/ca/becas-posgrado-extranjero-convocatoria
https://twitter.com/BecarisFLC


 

Exemple de publicació per a Instagram  

Text: 

Has acabat la carrera i vols arribar més lluny? 

El programa de beques de postgrau a l’estranger de la Fundació ”la Caixa” et 

permet estudiar a les millors universitats del món. 

@BecariosFundlaCaixa 

#Beques #BecarisFundlaCaixa  #BecàriesFundlaCaixa 

 

 

Hi ha dues imatges disponibles per a xarxes socials. 

https://www.instagram.com/becariosfundlacaixa/


 

 

 

Exemple de publicació per a LinkedIn 

Text: 

Has acabat la carrera i vols arribar més lluny? 

La Fundació ”la Caixa” obre una nova convocatòria de beques de postgrau a 

l’estranger perquè puguis avançar i continuar creixent. 

Aquest programa et permet formar-te a les millors universitats del món. 

On vols anar? 

Hi pots presentar candidatura fins a l’1 de febrer de 2023. 

Consulta’n més informació i sol·licita la beca aquí: 

https://fundacionlacaixa.org/ca/becas-posgrado-extranjero-convocatoria 

@Fundación ”la Caixa”  

#Beques #BecarisFundlaCaixa  #BecàriesFundlaCaixa 

 

 

 

Hi ha dues imatges disponibles per a xarxes socials. 

https://fundacionlacaixa.org/ca/becas-posgrado-extranjero-convocatoria
https://www.linkedin.com/company/fundlacaixa/

