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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

 

DESCRIPCIÓ  

Tot i que cada dia hi ha més interès i es destinen més esforços a divulgar i a comunicar la recerca 

científica, encara trobem certes mancances quan ens adonem que es deixen de banda les formes 

de fer del segle XXI.  El paradigma comunicatiu ha canviat, les formes d’arribar al públic són 

diferents, els canals s’han multiplicat i el sistema tradicional de publicació i mesura de l’impacte 

de la recerca s’ha posat en dubte. 

  

A més, les xarxes socials han esdevingut bones eines de comunicació massiva que, adequadament 

utilitzades, poden ajudar els periodistes científics, les institucions de recerca i els propis 

investigadors a arribar més lluny amb els seus coneixements científics. Ara bé, cal acompanyar 

aquestes eines amb la capacitat d’utilitzar-les de forma adient per aprofitar tot el seu potencial.  

 

OBJECTIUS  

COM UTILITZAR LES XARXES SOCIALS PER DIVULGAR CIÈNCIA  

06RE0007-1 

Tipus d’activitat Curs 

Impartit per Gabinet de comunicació 

Docent Javi Polinario, periodista científic especialitzat en xarxes socials 

Durada 6 hores (un matí presencial -4 hores,  i 2 hores de pràctiques a distància) 

Places 25 

Dates  Dilluns, 27 de gener de 2020  

Hora  9.30h a 13.30h 

Lloc Campus Catalunya (Aula 312) 

Destinataris PDI i doctorands 

Idioma Català 
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Amb el curs “Com utilitzar les xarxes socials per divulgar ciència”, els professionals que treballen 

fent recerca o fent divulgació de la ciència tindran la capacitat de comunicar coneixements 

científics a través de les xarxes socials per aconseguir el màxim d’impacte. 

 

L’objectiu principal del curs és que els participants puguin dur a terme la planificació estratègica i 

la gestió diària de canals a les xarxes socials per difondre els continguts i els missatges més adients 

i amb el format i estil més atractiu, a banda de connectar amb el públic i crear una comunitat al 

voltant de la seva activitat. 

 

CONTINGUTS 

Dilluns 27 de gener de 2020. De 9:30h a 13:30h  (4 hores) 

1. INTRODUCCIÓ 

Per introduir en la matèria als participants, es dóna una visió general de la comunicació 2.0, les 

xarxes socials i les noves formes d’interactuar a través d’internet. L’objectiu és que puguin saber 

com és el nou paradigma comunicatiu. 

 

2. XARXES SOCIALS I CIÈNCIA 

Es farà una revisió general de la relació que hi ha entre la ciència i la seva comunicació a través de 

les xarxes socials. Quins avantatges hi ha en l’ús d’aquestes eines, com ara les mètriques 

alternatives, o quines oportunitats ofereixen a la recerca científica són alguns dels  continguts que 

es tracten per mostrar aquesta connexió entre els dos mons. 

 

3. ESTRATÈGIA  

S’ensenyarà als participants a pensar i a planificar la millor estratègia de comunicació a les xarxes 

socials per comunicar la seva recerca. 

 

4. CONTINGUTS I MISSATGES  

Es repassaran els formats, continguts, estils, enfocaments i missatges que més funcionen sobre 

ciència a les xarxes socials. 

 
5. GESTIÓ DE LES XARXES SOCIALS  
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Es donaran les claus per gestionar adequadament les xarxes socials. La intenció és que els 

alumnes coneguin quines són les formes de fer dins d’aquests canals per a què puguin actuar com 

s’espera el públic que ho facin. 

 

 

 

Exercicis pràctics des de casa (2 hores)  

1. REDACTAR TUITS  

A partir d’una notícia, cal inventar quatre tuits originals i atractius per practicar l’adaptació del 

contingut científic a les xarxes socials.  

 

2. PENSAR UNA ACCIÓ ESPECIAL 

Pensar una acció original per incorporar-la en la gestió de les xarxes socials de forma puntual o 

especial. 

 

DESTINATARIS 

El curs està dirigit al PDI i als doctorands de la URV i a aquells professionals que es dediquen a la 

recerca científica o a la divulgació de la ciència, ja siguin investigadors, periodistes o comunicadors 

científics. A més, el curs està enfocat a persones que vulgui comunicar coneixements científics de 

forma particular o bé des d’una institució o corporació del món de la recerca i necessita saber 

quina és la millor estratègia de comunicació 2.0. per a la seva organització.  

 

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. 


