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El teu perfil de Twitter parla en nom de @CCOO  
i no pas teu: intenta no personalitzar.

Sigues constant, però sense saturar.

Estigues al dia.

Pensa en el teu públic objectiu (target)  
per fer comunicacions efectives.

Cita la font i fes mencions a perfils influenciadors per viralitzar  
els tuits i generar interacció.

Empra les #etiquetes acordades pel sindicat per facilitar la cerca  
dels tuits. Exemples: #OfensivaCCOO, #AraEnsTocaANosaltres. 

Etiqueta les imatges del tuit amb perfils que puguin retuitar-te  
(fins a 10).

Els moments més efectius per tuitar són: a primera hora del matí, 
abans de dinar i abans de sortir de la feina.

Recorre a les emoticones per       destacar elements i       organitzar  
la informació     .    

Crea’t una bona reputació digital fent tuits de qualitat,  
respectuosos i no automatitzats.

Tria una imatge que sigui representativa de l’entitat  
o de la persona i no la canviïs constantment.

No et passis amb la quantitat d’emoticones i escull-les acuradament.

No ho escriguis tot en majúscules: sembla que cridis.  
Però no te n’oblidis quan siguin necessàries.



EL TUIT PERFECTE ÉS:

De creació pròpia.

Lingüísticament correcte.

Pertinent: explica fets noticiables de l’organització.

Original i atractiu: formula preguntes; fes enquestes; posa 
enllaços (escurçats!), fotos, mems, GIF o vídeos; recorre a 
l’humor, a la ironia o a la interacció…: així és més possible que 
et retuitin.

RECOMANACIONS DE LLENGUA:

Evita paraules inintel·ligibles o que no s’entenguin:  
CCOO Vormaros, a10. 

Recorda que els tuits s’adrecen a homes i dones: fes-ho evident. 
Això sí, evita les arroves i les ics: secretar@, membr@, secretarx, 
membrx…

Fes frases curtes i respecta l’ordre lògic  
(Subjecte + Verb + Complements): són molt més entenedores.

No t’oblidis dels signes de puntuació: els punts i les comes són 
imprescindibles.

DESMUNTANT LLEGENDES URBANES:

Les etiquetes sí que poden accentuar-se: #MésQueUnCos.

Les etiquetes duen majúscules: ajuden a fer-les més  
llegibles: #AmbTuTenimLaForça.

La immediatesa de Twitter no t’eximeix de fer tuits  
lingüísticament correctes, i és que les faltes d’ortografia  
i de picatge fan molt mal efecte.

Més consells
@CCOO



Servei Lingüístic  
de CCOO de Catalunya:  
una eina per a tothom.

FEU-LO SERVIR!

www.ccoo.cat/sl       @slccoo

Amb el suport de:


