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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA

1. PRESENTACIÓ
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  “Oportunitats  i
barreres de la comunicació científica”. 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.

2. PROGRAMA

Divendres,  25  de  novembre   (Campus  Sescelades.  Aula  a
determinar)

Impartiran la sessió: Jordi Prades, Javi Polinario, Sara Sans i Montse
Cartañà

9.00-10.30:  Comunicar la ciència. Què, com, quan i per què?

-Què fem des de ComCiència, la Unitat de Comunicació de la Ciència
de la URV .
-Què és notícia i com la comuniquem?
-Per què és necessària la teva participació?
-Entenent els mitjans. Què coneixem per mitjans? Com treballen?
-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

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

PROFI025
Comunicació per a investigadors

Tipus 
d’activitat

Taller

Impartit per Gabinet de Comunicació – Unitat de Comunicació de la 
Ciència

Hores 10 hores
Places: 20
Dates i lloc: 

Hora: 

25 de novembre (Campus Sescelades)
2 de desembre de 2016 ( Campus Catalunya)
09.00 a 14.00
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12.00-14.00: Taller pràctic de premsa escrita impartit per Sara Sans

Divendres,  2  de  desembre  (Campus  Catalunya  –  Estudi  de
ràdio i Plató de televisió)

Taller pràctic impartit  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 una entrevista?
Què cal saber per posar-se davant d’un periodista? Durant
tot  el  matí  i  després  d’una  breu  sessió  conjunta  es  faran
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.
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