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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

 

DESCRIPCIÓ 

He publicat un article científic... sortirà als mitjans de comunicació? No tots els articles són 

periodísticament viables ni tots tindran el mateix “èxit” als diaris, ràdio o televisió, però hi ha unes 

claus que cal conèixer i seguir per aconseguir que el missatge que ens interessa fer arribar, arribi a 

l’audiència. 

 

Existeixen unes pautes per comunicar la ciència als mitjans i aquestes són les que s’explicaran i es 

posaran en pràctica durant la jornada “Comunicació per a investigadors”. Explicarem com 

treballen els periodistes, parlarem de com s’ha de preparar i respondre una entrevista i com es 

poden millorar les habilitats comunicatives. I ho posarem en pràctica. Tractarem de xarxes socials, 

de recursos audiovisuals i explicarem com funciona el Gabinet de Comunicació i la Unitat de 

Comunicació Científica de la URV. 

 

OBJECTIUS 

 Conèixer les claus per a obtenir una difusió major i millor 

 Valorar i millorar les habilitats comunicatives 

18-19D13 

COMUNICACIÓ PER A INVESTIGADORS 

Tipus d’activitat Taller  

Impartit per Gabinet de Comunicació 

Docents Montse Cartañà, Javi Polinario, Sara Sans, Francesc Domènech i Ricard 

Lahoz 

Durada 10 hores (dos dies) 

Places 25 

Dates Dimarts, 27 de novembre i dilluns 3 de desembre de 2018 

Hora 9.00h a 14.00h 

Lloc 27/11 - Campus Sescelades (Aula 105 ETSE) 

03/12 - Campus Catalunya (Aula 416. Després Plató i Estudi de ràdio) 
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 Valorar la importància de les xarxes socials i la cultura 2.0. 

 

CONTINGUTS 

Dimarts, 27 de novembre de 2018  

Campus Sescelades (aula per determinar) 

Impartit per Montse Cartañà 

9.00-10.30 - Per què cal comunicar la ciència? 

Per donar a conèixer què fem, quina és la nostra recerca i perquè és part de la missió d’un 

investigador. Introducció al concepte Responsible Research and Innovation i a ComCiència, la 

Unitat de Comunicació de la Ciència de la URV. Exemples de la mediatització de la ciència i 

lliurament de documentació i referències bibliogràfiques d’interès 

 

Comunicar la ciència. Què, com, quan i per què? 

 Què és notícia i com la comuniquem? 

 Per què és necessària la teva participació? 

 Entenent els mitjans. Què coneixem per mitjans? Com treballen els mitjans? 

 Guia per tractar amb els mitjans 

 Com captar l’atenció dels periodistes 

 Respondre a les peticions dels mitjans. Consells 

 Rol dels departaments de comunicació (o departaments de premsa) 

 

10.30 - 11.00 - Descans 

 

Impartit per Javi Polinario 

11.00-12.00: Les oportunitats de les xarxes en la comunicació científica.  

Cada vegada hi ha menys dubtes de la importància d'utilitzar les xarxes socials i els blogs per 

comunicar ciència. S'han convertit en un canal més a través del qual divulgar continguts científics i 

fins i tot s'estan consolidant, ja que tenen més credibilitat institucional i trobem exemples que 

demostren l'èxit. 

Tot i així encara fa falta incorporar la cultura 2.0 i de capacitat per treballar adequadament la 

gestió i els missatges científics, que s'han d'adaptar a aquests nous mitjans. A través d'exemples 
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reals de divulgació científica a Twitter, Facebook i blogs es donaran i explicaran les claus bàsiques 

per tenir èxit a les xarxes socials. 

 

Impartit per Sara Sans 

12.00-14.00: Taller pràctic de premsa escrita  

 

Dimarts, 3 de desembre de 2018  

Campus Catalunya (concentració a les 9h a un aula per determinar)  

Tallers pràctics impartits al plató de televisió i a l’estudi de ràdio pels periodistes Francesc 

Domènech i Ricard Lahoz  

De 09.00 a 14.00 (amb mitja hora de descans). 

Com s’ha de preparar un investigador per a una entrevista? Què cal saber per posar-se davant 

d’un periodista? Durant tot el matí i després d’una breu sessió teòrica conjunta es faran tres 

tallers pràctics de ràdio i televisió  en els quals hi participaran els propis investigadors que seran 

entrevistats per periodistes en actiu. 

Dividirem el grup en dos subgrups que es posaran davant d’una situació real. A través de la 

pràctica s’explicarà com respondre les preguntes i què cal i què és millor no fer davant d’una 

entrevista. 

 

DESTINATARIS 

Tot el PDI (Personal docent i investigador) i doctorands de la URV. 

 

CERTIFICAT 

Les persones que assisteixin al 80% del curs i, a més, demostrin l’aprofitament i realitzin les 

activitats del curs, rebran un certificat d’assistència i aprofitament. 

 

 


