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1 Què és la 
divulgació 
científica



Acosta la ciencia al 
públic general no 
especialitzat; és tota 
activitat d'explicació i 
difusió dels
coneixements, la cultura 
i el pensament científic i 
tècnic.



1. Promoure la curiositat cap a una matèria, i per tant, 
augmenti el coneixement científic de la societat.

2. Oferir la informació necessària perquè la societat adquireixi
una opinió sobre qüestions relacionades amb els avanços
científics i les repercussions que aquests poden tenir en el seu
dia a dia.

3. Ajudar a comprendre les transformacions socials, polítiques o 
culturals dels nous esdeveniments i facilitar que cada persona 
tingui un pensament crític.

Objectius



La importància de la 
divulgació científica ve 
recollida a l'article 38 de 
la Nova Llei de la 
Ciència, la Tecnologia i 
la Innovació. 



Nova llei de la ciència, setembre 2022

a) Millorar la formació i la cultura científica i innovadora de la 
societat.
b) Fomentar la participació de la ciutadania en el procés científic. 
c) Fomentar la divulgació científica, tecnològica i innovadora.
d) Fer costat a les institucions involucrades en el desenvolupament
de la cultura científica i tecnológica. 
e) Incentivar i reconèixer el paper del personal de recerca en el 
foment de la divulgació científica, tecnològica i innovadora, i de les 
Unitats de Cultura Científica i de la Innovació d'universitats i centres 
de recerca.



Nova llei de la ciència, setembre 2022
f) Protegir el patrimoni científic i tecnològic històric.
g) Incloure la cultura científica, tecnològica i d'innovació com a eix 
transversal en tot el sistema educatiu.
h) Promoure l'accés a la cultura científica i de la innovació a 
col·lectius amb majors barreres d'accés, per motius socioeconòmics, 
territorials, edat o altres.

3. Amb la finalitat de contribuir a la sensibilització de la societat 
respecte a la ciència i de traslladar informació veraç i contrastada, 
les cadenes públiques de ràdio i televisió de titularitat estatal 
promouran espais de divulgació científica en la seva 
programació.



Penses que és 
important incloure
la divulgació
científica en la llei
de la ciència?



2 Com 
començar



Tot compta, 
però no és 
necessari estar 
a tot arreu



En quines
xarxes socials
estàs? 
Ves a wooclap.com i utilitza el codi UCDZGB



Quina xarxa
social i per
què?



Font: Silvia Bravo, curs de divulgació científica IRBLleida



Twitter
1. Registrar-se (totes les dades i confirmació) 

2. Completar el perfil 

3. Buscar a qui seguir 

4. Publicar el teu primer tuit



Com ser 
eficaços en
comunicar 
ciència amb 
Twitter?



1. Els tuis que tenen més èxit acostument a incloure fotografies yi
també gifs (fotografies horitzontals i que aportin valor).

2. Convé afegir algun enllaç.

3. Twitter permet fins a 280 caràcters per tuit, però tenen més èxit 
els tuits curts que els llargs. De la mateixa manera, els fils que 
permeten encadenar tuits són una magnífica eina, però el seu 
abús pot avorrir als nostres seguidors.

4. Participar en conversacions.

5. Periodicitat / continuïtat. 

Twitter



1. Hashtag / Etiqueta de l'esdeveniment.

2. Prèvia amb la imatge del programa de l'esdeveniment.

3. Aporta contingut de valor i multimèdia.

4. Construeix fils.

5. Etiqueta a organitzadors i altres persones de l'esdeveniment.

6. Crea una llista d'usuaris, si et resulten d'interès.

Tips a Twitter en una jornada/congrés



Pràctica a 
Twitter sobre la 
jornada ( 10 
minuts – 5 
tuits)



Tuits diferents



Si tens temps, 
revisa la 
informació del 
teu perfil a 
Twitter



Facebook

1. Registre amb perfil personal (si gestiones una empresa/ 
entitat també has de tenir perfil personal i ser 
administrador/a).

2. Completar el perfil.

3. Seguir a institucions, personas d’interés.

4. Publicar: prima els continguts que inclouen enllaços, imatges, 
vídeos i gifs i penalitza a aquells que es limiten exclusivament
a text.



Instagram, LinkedIn, YouTube

1. Registre amb perfil personal.  

2. Completar el perfil.

3. Seguir a institucions, persones d’interès…

4. Publicar (#etiquetes).



YouTube



TIP: Cuida el teu perfil 



Què més has 
de conèixer de 
cada xarxa
social?



Características propias
1. Longitud del missatge.

2. Si accepta imatges, vídeos, enllaços…

3. Investiga sobre cada xarxa social.

RECORDA: LES NORMES DE CADA XARXA SÓN DIFERENTS I 
CANVIANTS



Característiques de les imatges





Els horaris…



Els horaris…
Dins de la varietat d'horaris aconsellats, una orientació que cada usuari pot modificar
d'acord amb la seva experiència:

• El millor horari per a publicar a Instagram són els dilluns, dijous, divendres i
diumenges, de 15.00 a 16.00 pm i de 21.00 a 22.00 pm. Mentre que el pitjor horari són els
dimarts, dimecres i dissabtes de matinada.

• El millor horari per a publicar a Twitter són dies de diari de 15.00 a 16.00 pm i de 21.00 a
22.00 pm. Mentre que el pitjor horari és en cap de setmana.

• El millor horari per a publicar a LinkedIn són els dimarts, dimecres i dijous de 10.00 am
a 11.00 am. I el pitjor horari serien els dissabtes i diumenges i entre setmana a partir de
migdia.

• El millor horari per a publicar a Facebook són, per aquest ordre, els divendres,
dimecres, dissabtes i dijous de 15.00 a 16.00 pm, de 18.30 a 19.30 i de 20.30 a 21.30.
Mentre que el pitjor horari són els dilluns i dimarts.

Font: https://escuela.marketingandweb.es/mejores-horas-para-publicar-en-redes-sociales/



Programes de gestió: Metricool



Programació



Glossari en 
xarxes socials

Ves a wooclap.com i utilitza el codi AJUCGO



3 Per què



Per qué 
divulgar en 
xarxes
sociales?
Ves a wooclap.com i utilitza el códi UCDZGB



Donar-te a conèixer

Conversar amb 
comunitats

01
02

03
Explicar els teus
resultats amb la 
teva veu

04
Connectar amb 
col·laboradors, 
periodistes…Augmentar el 

(re)coneixement dels 
teus treballs 05

06
Integrar a comunitats
específiques en el 
disseny, aplicació o 
avaluació de la teva
recerca



1. Comunicar no és només explicar la teva història. És també 
escoltar i preguntar. Són converses. 

2. Les xarxes socials et permeten dirigir-te a audiències específiques 
de manera única (segmentació). 

3. La barrera d'entrada és petita i no necessites un pressupost
“estructural”. La corba d'aprenentatge és flexible i el ROI pot ser 
molt gran. 

4. Però les xarxes socials també poden ser un pou sense fons de 
temps. Has de pensar estratègicament i planificar. 

Per la seva potència



Com
s'informa la 
població
sobre 
ciència?

Ves 

wooclap.com i 

utilitza el codi 

CXFIET



4 Bonus



Pòdcasts



Volem escoltar
la teva història. 
Amb la teva veu.
Román Escudero.
Periodista UCC+I
Universitat de Castilla-La Mancha
Director i presentador del programa
de ràadio “Investiga, que es poco”



Escoltes
pòdcasts?

Ves a wooclap.com i utilitza el codi CYOXQX



● Els pòdcast han reinventat el concepte per a donar-li més 
poder a l'oïdor i decidir què i quan escoltar. 

● Dades 2022: el 42% dels espanyols/as ja els consumeix tots els
dies i, a més, durant el doble de temps que l'any anterior.

Per què el pó+odcast?

La comunidad científica y el uso de pódcast para divulgar 
UCC+I Complutense



Definir el tema

Delimitar el 
públic

01
02

03
Planificar: ton, 
seccions, recursos 
sonors…

04
Comprar el material 
necessaria per a la 
gravació 

Escribir el guió 05

Decàleg

La comunidad científica y el uso de pódcast para divulgar 
UCC+I Complutense



Preparar la veu

Editar

06
07

08
Buscar plataforma 
de difusió (Spotify, 
spreaker…)

09 Difondre

Revisar indicadors / 
estadístiques 10

Decálogo 

La comunidad científica y el uso de pódcast para divulgar 
UCC+I Complutense



Lleida conCiencia, el 
podcast de ciencia del 
IRBLleida El podcast del Sincrotró

ALBA

01
02

03
El placer de 
admirar, el 
paleontólogo Juan 
Luis Arsuaga

04
La mare de la ciència, 
del PRBB

En las ondas de 
Marie, el pódcast de
la UCC+I de la UCM

05

Exemples de pòdcasts

La comunidad científica y el uso de pódcast para divulgar 
UCC+I Complutense



meritxell.soria@gmail.com

@meritxell_soria

@meritxellsoria

Jornada de 
Doctorat 2023
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