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INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

En els últims anys les xarxes socials i portals d’internet estan prenent cada vegada

més importància en la comunicació però, sobretot, s’han convertit en un canal més

a través del que és pot divulgar la ciència.

Les xarxes socials s’han consolidat a causa de la credibilitat institucional més gran

que ofereixen però, en general, sembla que existeix una falta de cultura 2.0 i de

capacitat per gestionar els missatges científics en aquests tipus de xarxes. Un ús

correcte d’aquestes eines poden ajudar als investigadors a fer arribar més lluny els

seus coneixements científics.

Al  Departament  de  Bioquímica  i  Biotecnologia  (DBB)  s’està  fent  un  esforç  per

promoure  i  millorar  les eines de divulgació als seus investigadors.  Amb aquesta

voluntat, s’està engegant un perfil de Facebook propi del DBB, així com actualitzant

el seu web institucional. La formació que es sol·licita serà de gran ajut per al PDI

que ha de contribuir a divulgar i fer visible la recerca que es desenvolupa al DBB.

OBJECTIUS

1. Aconseguir que els investigadors del DBB sàpiguen divulgar la recerca que
fan de forma immediata i directa.

2. Ajudar els investigadors a conèixer com funcionen els mitjans socials i com
poden explotar les seves potencialitats.

3. Orientar  els  investigadors  perquè  puguin  fer  front  a  situacions  reals  de
divulgació (xarxes socials, divulgació de continguts a internet...) en l’àmbit
de les ciències bioquímiques.

4. Animar  els  investigadors  a  utilitzar  les  eines  i  serveis  al  seu  abast  per
comunicar, de la millor manera possible, els resultats de les seves recerques.



CONTINGUTS

 Introducció a les xarxes socials.

 Xarxes socials i recerca

 Estratègia a les xarxes socials

 Com difondre continguts de bioquímica a les xarxes socials

 Gestió de les xarxes socials

 Dubtes,  recursos  i  exemples.  Discussió  i  resolució  de  casos  pràctics  de
divulgació en l’àmbit de les ciències bioquímiques.

METODOLOGIA 

El curs inclourà una primera sessió més teòrica sobre divulgació  científica i  una
segona sessió més pràctica a on s’exposaran casos reals de notícies en l’àmbit de la
recerca que es realitza al DBB i com divulgar-la de forma efectiva.

DESTINATARIS 

PDI i PAS de suport a la recerca del Departament de Bioquímica i Biotecnologia

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ

Seguiment de l’assistència
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