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PROTOCOL DE DIFUSIÓ DE LES PUBLICACIONS I LES ACTIVITATS VINCULADES A
LA FACULTAT

Activitats dutes a terme per la comunitat universitària de la Facultat
Per al funcionament idoni del sistema de comunicacions de la Facultat, cal disposar de la
informació al més aviat possible per poder difondre-la correctament. Si es disposa de la
informació pocs dies abans o el mateix dia de l’activitat, la difusió es farà tan aviat com es
pugui, però, en aquests casos, òbviament, no se’n pot garantir de manera igual l’impacte.
Com a regla general, la comunicació de l’activitat s’inicia deu dies abans que es dugui a terme.
Pel que fa a la sol·licitud de difusió, teniu a la vostra disposició a la pàgina web el formulari
corresponent.
Us demanem, per tal d’assolir el millor servei possible, que empleneu aquest formulari senzill i
ràpid, que ens dona informació sobre el tipus d’activitat.

Entre les activitats a difondre, cal distingir dos supòsits diferents:

a) Activitats que duen a terme dins de l’àmbit físic de la Facultat
Com a regla general, la difusió comença deu dies abans de l’inici de l’activitat (llevat que
aquesta activitat requereixi una inscripció prèvia que no coincideixi amb aquest període o en
tinguem coneixement més tard).
―La difusió es fa mitjançant la Web de la Facultat.
―S’utilitzen, també, les pantalles disponibles a les diferents plantes de l’edifici, atès que
es tracta d’activitats que es duen a terme a la Facultat.
―A més, l’activitat es publicarà a les Xarxes Socials de la Facultat, consultables des de
la pàgina web de la Facultat.
―Si l’activitat té material gràfic per a ser distribuït en els plafons existents a l’edifici (tancats
amb vidre o oberts de suro) poden ser entregats al Punt d’Informació del Vestíbul principal
per a que se’n faci difusió a l’edifici.
―Volem recordar, així mateix, que el professorat que vulgui que el servei de premsa de la
UB difongui les seves activitats mitjançant la seva agenda pot utilitzar el formulari següent:
http://www.ub.edu/comint/agenda/formulari.htm. La difusió es fa a criteri dels responsables
d’aquest servei. Tot i així, la Facultat no és responsable que el Servei de Premsa de la
UB consideri l’activitat susceptible de publicació a l’apartat de notícies de la pàgina
web de la UB, atès que aquesta decisió excedeix el seu àmbit competencial.

b) Activitats que duen a terme fora de l’àmbit físic de la Facultat
En aquest cas la difusió és més restringida i es duu a terme, si escau, mitjançant el web de la
Facultat i les Xarxes Socials en cas que l’activitat sigui rellevant i d’interès general.
No se’n fa difusió mitjançant les pantalles habilitades al Centre. La difusió comença també deu
dies abans de l’inici de l’activitat (llevat que aquesta activitat requereixi una inscripció prèvia
que no coincideixi amb aquest període o en tinguem coneixement més tard). S’apliquen la resta
de criteris esmentats en l’apartat anterior.

