
ACTIVITAT FORMATIVA  
CURS 2020-2021 

C- Comunicació i difusió de la recerca

Eines i recursos per  a la comunicació i divulgació de la recerca 
Activitat amb inscripció prèvia 

Càpsula 1 – Introducció (2 h) – Horari lliure
Reflexió sobre la importància de la comunicació científica (Sessió: a partir de materials)

Càpsula 2 - Comunicació escrita (4 h) – Calendari: 16 i 17 de novembre, de 12:00 a 13:00 h.
Aprendrem a escriure sobre la nostra recerca de manera divulgativa i entenedora.) (Sessió: a partir d'un vídeo, 2 
trobades en directe; inclou pràctica))

Càpsula 3 - Comunicació oral (4 h) – Calendari: 18 de novembre, de 12:00 a 13:00 h.
Descobrirem com parlar en públic amb un discurs atractiu i que connecti amb l’audiència. (Sessió: a partir d'un 
vídeo, trobada en directe; inclou pràctica 

Càpsula 4 - Comunicació visual i multimèdia (3 h) – Calendari: 19 de novembre, de 12:00 a 13:00 h.
Pluja de recursos per transmetre informació visual de manera molt efectiva. (Sessió: a partir d'un vídeo, trobada en 
directe; inclou pràctica))

Càpsula 5 - Xarxes socials (6 hores) – Calendari: 20 de novembre, de 12:00 a 14:00 h.
Divulgar la nostra recerca a Twitter, Instagram o YouTube? Sí, és possible! (Sessió: trobada en directe; inclou 
pràctica)

Càpsula 6 - Divulgació científica (6 h) – Calendari: 23 i 24 de novembre, de 12:00 a 13:00 h.
Aprendrem a preparar propostes perquè la ciutadania pugui tocar, experimentar i viure la
recerca amb formats: tallers, itineraris, demostracions, visites a laboratoris… (Sessió: 2 trobades en directe; inclou 
pràctica)

Tipus d’activitat: Oficial 

Formador/a: Sra. Meius Ferrés, Dra. Sílvia Simon i Sra. Cristina Valentí    

Llengua: català / castellà 

Modalitat: online (Es contactarà amb els doctorands matriculats per 

indicar els detalls) 

Dates i horaride l’activitat: 16, 17, 18, 19, 20(*) , 23 i 24 de novembre de 2020 

de 12:00 a 13:00 h.  / el dia 20(*) de novembre de 12:00 a 14:00 h.                                                              

Inscripció: Automatrícula 

Escola de Doctorat 
Tel +34 972 418 006 

coord.edoctorat@udg.edu 
www.udg.edu/doctorat 

@udgdoctorat 

Aquesta activitat va dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents: Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciències
Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Educació / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Arts i Educació / Bioinformàtica / Dret,
Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme




