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1. Identificació del curs: 14100.02 
 
Nom: Comunicació, difusió i divulgació de la investigació 
 
Hores: 10 hores (acreditables per 25 amb avaluació superada) 
Dates d’impartició: 4 de desembre de 2017  
Idiomes d’impartició : Castellà/Valencià 
Places oferides:  40 modalitat presencial 
 110 modalitat a distància 
Professorat: 

Francisco Fernández Beltrán (Cap de Servei de Comunicació i Publicacions) 
Mari Luz Blanco Burgueño(Unitat de Cultura Científica i de la Innovació, adscrita al Servei de 
Comunicació i Publicacions) 
Rosana Sanahuja Sanahuja(Unitat de Cultura Científica i de la Innovació, adscrita al Servei de 
Comunicació i Publicacions) 
Amparo Soriano Ibáñez (Unitat de Xarxes Socials del Servei de Comunicació i Publicacions) 
Efraím Vidal Ramírez(Unitat Audiovisual del Servei de Comunicació i Publicacions) 
Diego Climent Pelegero(Unitat Audiovisual del Servei de Comunicació i Publicacions) 

 
2. Motivació 
 
És important que el personal investigador conega les eines comunicatives de què disposa per realitzar una bona 
estratègia de comunicació de la seua activitat científica, amb l’objectiu d’informar degudament a la societat que 
finança les seues activitats i dotar-la, a la vegada, del coneixement necessari per intervenir en un debat públic dels 
temes que l’afecten. Es tracta de reconèixer que una mala estratègia de comunicació de l’activitat científica pot 
traduir-se en la invisibilitat d’un fet científic rellevant. L’objectiu d’aquest curs és proporcionar al personal 
investigador en formació un conjunt d’eines per conèixer les diferents estratègies i recursos per la comunicació, 
difusió i divulgació de l’activitat científica amb l’objectiu de posar en valor el mateix treball científic. 
 
3. Requisits 
 
Estar matriculat en un programa de doctorat de la Universitat Jaume I a l’empara del RD99/2011 
 
4. Competències i destreses personals 
 
Es preveu que l’alumnat assoleixi una sèrie de competències transversals relacionades amb la comunicació, difusió i 
divulgació de l’activitat científica. Amb caràcter general: 

• Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmic i científica i amb la societat en general quant als seus 
àmbits de coneixement en els modes i idiomes d’ús habitual en la mateixa comunitat científica internacional. 

• Capacitat per fomentar, en contexts acadèmics i professionals, l’avanç científic, tecnològic, social, artístic o 
cultural dins d’una societat basada en el coneixement. 

Amb caràcter particular: 
• Remarcar la importància de la comunicació de l’activitat científica, tant en l’àmbit acadèmic i científic com 

en la societat en general. 
• Familiaritzar al personal investigador amb la pràctica i usos de la divulgació científica en medis escrits, 

audiovisuals i multimèdia. 
• Proporcionar directrius per millorar la divulgació de l’activitat científica en format escrit i audiovisual. 
• Proporcionar recursos i referències per ampliar coneixements i habilitats divulgatives. 

D’aquesta manera, amb aquest curs es pretenen desenvolupar les següents capacitats i destreses personals entre 
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l’alumnat de doctorat: 
• Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari. 
• La crítica i defensa intel· lectual de solucions. 

 
5. Continguts 
 
1. Comunicació pública i percepció ciutadana de la ciència (1 hora). Professorat: Francisco Fernández Beltrán 

 
Introducció a la comunicació pública de la ciència. Motius per dur a terme una difusió de la recerca. 
Explicació dels serveis que ofereix al personal investigador de la Universitat Jaume I per donar a conèixer 
els seus treballs a la societat. 
 
2. Què és una notícia en ciència? Claus per comunicar ciència en els mitjans (1 hora). Professorat: Mari Luz 

Blanco 
 

Els valors notícia. Breus orientacions d'estil. El paper de mediació dels serveis de comunicació. Les rutines 
productives dels mitjans. Pautes per a relacionar-se amb els periodistes. 
 
3. Comunicació en xarxes socials (1 hora). Professorat: Amparo Soriano /SCP 
 
4. Ciència ciutadana Professorat: Rosana Sanahuja/SCP 

 
La ciència ciutadana està vivint un important impuls en els darrers anys. Es tracta d’un fenomen que involucra al 
públic general en activitats científiques i fomenta la contribució activa de la ciutadania a la recerca mitjançant 
l’aportació voluntària del seu esforç intel·lectual, el seu coneixement general, o les seues eines i recursos. 

 
5. Taller de redacció i locució d’una notícia científica per un programa radiofònic (2 hores). Professorat: 

Mari Luz Blanco 
 

Recomanacions sobre el llenguatge radiofònic. L’alumnat redactarà una breu notícia i distribuïts en grups locutaran 
un breu programa científic radiofònic. 

 
6. Taller de preparació i gravació d’una intervenció davant de les càmeres (2 hores).Professorat:Rosana 

Sanahuja, Diego Climent i Efraím Vidal 
 
Recomanacions a tenir en compte a l'hora de realitzar declaracions davant una càmera i recursos necessaris 
a tenir en compte per a l'enregistrament de vídeos de contingut científic. 
 
6. Metodologia docent 
 
Es disposarà d’un curs a la plataforma Aula Virtualde la Universitat Jaume I per al seguiment de l’assignatura i com 
a eina de comunicació amb l’alumnat (https://aulavirtual.uji.es/). 
 
Es recomana la realització del curs en la modalitat presencial (mínim d’assistència obligatòria 80%). No obstant això, 
i donat el reduït nombre de places oferides en aquesta modalitat, es podrà seguir els seus continguts de manera 
autònoma (modalitat a distància) mitjançant els materials disponibles a l’Aula Virtual. 
 
7. Avaluació 
Per a tot l’alumnat (presencial i a distància), l’avaluació es realitzarà a partir d’una prova consistent en laredacció 
d’una nota de premsa o informació al voltant d’un projecte d’investigació o tesi doctoral. 
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Aquest prova es gestionarà en la plataforma Aula Virtual. 
 
 
 
8. Horari i aules 
 
Dilluns, 4 de desembre de 2017 

Matí (Sala de premsa de Rectorat) 

09.00-10.00 Comunicació pública i percepció ciutadana de la ciència (Francisco Fernández Beltrán/SCP) 

10.00-11.00 Què és una notícia en ciència? Claus per comunicar ciència en els mitjans. (Mari Luz Blanco/SCP) 

11.00-11.30 Descans 

11.30-12.30 Comunicació en xarxes socials (Amparo Soriano/SCP) 

12.30-13.30 Ciència ciutadana (Rosana Sanahuja/SCP) 

Vesprada (Aules FF0104AA i FF0105AA. Edifici de Postgrau, Consell Social i Escola de Doctorat) 

16.00-20.00 S’organitzaran grups reduïts i s’impartiran, de manera alternativa, els tallers: 

Taller 1. Redacció i locució d’una notícia científica per un informatiu radiofònic (Mari Luz Blanco/SCP) 

Taller 2. Preparació i gravació d’una intervenció davant les càmeres (Rosana Sanahuja, Diego Climent i Efraím 
Vidal/SCP) 

Es realizarà un descans de 18.00-18.30 hores 

9. Materials 
 
Les presentacions i els materials específics es trobaran, dies abans del curs, a l’Aula Virtual. 


