
ACIÓNS 

Campaña en Redes Sociais 

Para a campaña de  Outonos  pola  
Igualdade durante o mes de outubro 
realizáronse 12 publicacións, seis en 
Facebook e seis en Instagram. En cada 
unha das redes sociais as publicacións 
foron por igual: unha publicación do 
sorteo, unha publicación sobre 
formación do profesorado e catro 
vídeos realizados por @ blondiemuser.  

En canto ás publicacións realizadas en 
Facebook superamos as 95.000 
impresións xerando dentro da 
plataforma 261  likes , 69 comentarios e 
53 veces compartida as publicacións 
polo público que nos dirixiamos que 
eran homes e mulleres desde os 14 aos 
35 anos situados nos 17  concellos 
propostos. Destacar que entre os 4 
vídeos publicados ata a data alcanzouse 
as 47.747 reproducións totais dos 
vídeos , entendendo como reprodución 
total: número de veces que empeza a 
reproducirse o vídeo. Deste total as 
reproducións do vídeo ao completo 
foron de 4.764. 

Por outra banda, en Instagram           
superamos as 105.000 impresións 
xerando dentro da plataforma 467 
gústasme , 18 comentarios e 36 veces 
gardaron os usuarios as nosas 
publicacións nos seus perfís. O público 
que nos dirixiamos era o mesmo 
explicado anteriormente. Tamén 
comentar que entre os 4 vídeos 
publicados ata a data alcanzouse as 
47.888 reproducións totais dos vídeos. 
E, deste total as reproducións do vídeo 
ao completo foron de 4.833. 

 

 

 

 

 

 

situacións Tamén debemos lembrar o 
vídeo publicado por @ blondiemuser na 
súa canle de  TIK  TOK. O vídeo era sobre 
“as cotiás que deberían cambiar”. As 
reproducións do vídeo superaron as 
139.000 en total. Ademais, logrou máis 
de 34.500  likes, 379 comentarios e 73 
veces compartidas por toda a súa 
comunidade de seguidores. 

 

Facebook 

Nº de publicacións: 1 Sorteo + 1 
publicación + 4 vídeos = 6 publicacións 

Impresiones: = + de 95.000 impresións 

Gústasme: = 261 

Comentarios: = 69 

Compartidos: = 53 

 

 



Reproducións de vídeo: 47.747 en total. 
Das cales 4.764 foron as reproducións 
de ver os vídeos ao completo. 

 

Instagram 

Nº de publicacións: 1 Sorteo + 1 
publicación + 4 vídeos = 6 publicacións 

Impresiones: = + de 105.000 impresións 

Gústasme: = 467 

Comentarios: = 18 

Publicacións gardadas: = 36 

Reproducións de vídeo: 47.888 en total. 
Das cales 4.833 foron as reproducións 
de ver os vídeos ao completo. 

 

Publicacións de videos en FaceBooK 

https://www.facebook.com/127394
804002272/videos/6460304730051
65 

https://www.facebook.com/127394
804002272/videos/3512212528326
03 

https://www.facebook.com/127394
804002272/videos/6383070104075
33 

https://www.facebook.com/127394
804002272/videos/3429166169930
93 

https://www.facebook.com/127394
804002272/videos/1089644208152
135 

Video 6 

Publicacións de videos en Instagram 

https://www.instagram.com/p/CGA
L5mgDpuf/ 

https://www.instagram.com/p/CGXf
xXni3Bb/ 

https://www.instagram.com/p/CGk
XZG7i1Bp/ 

https://www.instagram.com/p/CGr6
TcpC6Sw/ 

https://www.instagram.com/p/CG7
RO27C9qk/ 

Video 6 

Publicacións de videos en TikTok 

https://www.tiktok.com/@blondie
muser/video/688383430143613670
5?lang=es 
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