
 
 

Primera Jornada de Formació en (Nano)divulgació  de l’IN2UB:  

Com (Nano)divulgar? 

21 juny 2019, 9:30h – 13:15; Aula 3, Edifici Margalef de la Facultat de Biologia 

 
9:30-9:45h  Benvinguda.  
Guillem Aromí, Director de l’IN2UB 
Sònia Estradé i Xavier Batlle, organitzadors de la Jornada, Comissió de Divulgació de l’IN2UB 
(in2ub-divulga@ub.edu).  
 
9:45-10:30h Tens ‘science appeal’? Secrets, trucs i consells per divulgar la Ciència 
Dani Jiménez 
En els darrers 10 anys la divulgació de la Ciència no han parat de créixer. Tant a les xarxes socials 
com a les activitats presencials, el públic s’ha multiplicat davant d’un interès creixent per 
descobrir el món amb els ulls de la Ciència. Alhora, cada cop més projectes internacionals, 
beques, programes o altres formes de finançament demanen comunicar, compartir i transmetre 
el producte de la nostra recerca al gran públic. Aconseguir divulgar Ciència va molt més enllà 
d’explicar el coneixement assolit en la nostra recerca. Tanmateix, per reeixir en aquesta tasca 
cal conèixer un seguit de tècniques, canviar el nostre marc teòric i evitar greus errors. En aquesta 
sessió ens centrarem en les claus per fer la divulgació una activitat exitosa i explicarem algunes 
de les claus per aconseguir fer d’aquesta transferència de coneixement una eina efectiva.    
 
10:30-11:15h Descobreix ‘La UB Divulga’ 
Margarita Becerra 
La UB divulga engloba el conjunt d’activitats de divulgació científica que organitza la Universitat 
de Barcelona. Aquestes accions en alguns casos estan coordinades directament per la Unitat de 
Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de l’Àrea de Comunicació, però en d’altres són propostes 
pròpies d’altres divulgadors de la Universitat. Totes les activitats de La UB divulga tenen en comú 
els objectius de fomentar l’interès social per la ciència i el coneixement, augmentar la cultura 
científica dels ciutadans i contribuir a incrementar les vocacions científiques en els joves i els 
infants. Els formats i les temàtiques de les accions són diversos, però totes les activitats 
comparteixen el fet d’anar destinades a públics no especialitzats. En aquesta xerrada es donaran 
a conèixer tant les diferents opcions de participació en projectes de divulgació de la UCC+i, com 
els canals de difusió propis de la Unitat que poden ajudar a difondre projectes de divulgació. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és doble. Per una banda fomentar l’interès dels investigadors 
envers la divulgació gràcies a la invitació a formar part en projectes de divulgació consolidats. 
 
11:15-11:45h Pausa cafè 
 
11:45-12:30h Tallers Científics i comunicació científica 2.0 
Jordi Díaz 
Existeixen diferents eines per apropar la ciència a la societat, sent una de les més interessants 
els tallers científics. Una de les principals característiques a tenir en compte és adaptar-nos al 
públic que ens escolta i una segona característica es apostar per models participatius on 
l'experiència d'usuari sigui un dels punts forts de la nostra activitat comunicativa. De tot això i 
de més coses parlarem durant la jornada tot discutint diferents aspectes 
 
12:30-13:15h Taula Rodona ‘Com (Nano)divulgar? 
Participants: Dani Jiménez, Margarita Becerra i Jordi Díaz 
Moderadors: Sònia Estradé i Xavier Batlle 


