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Tipus 
d’activitat

Seminari

Impartit per Cristina Ribas, Miquel Duran i Laura Carrau
Durada 12 hores (3 sessions presencials)
Places 25 places

Dia: 12, 19 i 26 d’abril de 2013
Hora: de 10h a 14h  
Aula: 004 - Facultat de Química

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

1ª Jornada (12 d’Abril 10h a 14h)

Cristina Ribas, periodista i consultora, Associació Catalana de Comunicació 
Científica http://www.cristinaribas.net/  http://www.accc.cat/

Anàlisi del context de la comunicació social. Descripció de la situació actual, 
tant des del punt de vista del sector de consum i producció de continguts 
(plataformes,  mitjans...)  com de  les  principals  tendències  de participació 
social i democràtica amb el nou periodisme.

Mitjans  Socials.  Repàs  de les  principals  plataformes  (Facebook,  Linkedin, 
Twitter, Google +....) entenent el seu funcionament i posant a debat casos 
de bones i males pràctiques aplicades a la comunicació de la recerca.

2ª Jornada (19 d’Abril 10h a 14h)

Miquel Duran, Departament de Química i Institut de Química Computacional, 
Universitat de Girona http://edunomia.net/

Per  què  és  necessària  la  comunicació. Motius,  actituds  i  resultats  de  la 
comunicació científica. Oportunitats per als investigadors que volen incloure 
la  difusió  i  la  comunicació  de  la  recerca  en  el  seu  dia  a  dia  habitual. 
Compartir i col·laborar per comunicar millor.

Aproximació al concepte d'Investigació i Innovació Responsable (RRI), que 
haurà  d'incloure  qualsevol  projecte  d'investigació  finançat  amb  fons 
europeus  (Horizon2020),  ja  que.  la  comunicació  de  la  investigació  es 
considerarà  un  requisit  indispensable.  La  Responsabilitat  Social  dels 
Investigadors i l'actitud envers la divulgació i la reputació personal, grupal i 
corporativa.

http://edunomia.net/
http://www.accc.cat/
http://www.cristinaribas.net/


3ª Jornada (26 d’Abril 10h a 14h)

Laura Carrau, periodista audiovisual http://laucau.com/

Vídeo. Ús  de  l’audiovisual  a  partir  d’eines  a  l’abast  de  qualsevol 
investigador.  Guió,  format,  publicació  i  promoció  dels  materials 
audiovisuals,  una  de  les  principals  tendències  de  consum de  continguts 
científics actuals.

Amb la col·laboració Amb el suport

 UCC+i 

Unitat de Cultura Científica i de la Innovació 

http://laucau.com/
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