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Eines per a la divulgació i transferència tecnològica 
 

30209.01 / 2017 

Lloc: CFEA-Reus 
 

Dates: Sessions presencials el 27 de juny i 4 de juliol de 2017 

            Part pràctica a distància (4h) 

 

 

27 juny 

 

09.15 - 09.30 h. Presentació del curs 
 

9.30 - 10.30 Arribar als mitjans de comunicació o crear un mitjà de comunicació? 
 
Com comunicar per obtenir major impacte? 
Quan i com contactar amb els mitjans?. Exemples de bones pràctiques 

La relació amb els mitjans de comunicació: premsa, ràdio i TV 
Com redactar correctament una notícia per ser divulgada 
Com crear materials pels mitjans: dossiers, imatges o material multimèdia 

 

10.30 - 11.00 Descans 
 

11.00 - 12.00 Mapa d’eines digitals per fer divulgació 
 
Presentació i selecció d’eines atenent a variables de producció 
Els suports: mòbils, tauletes i pantalles  
Disseny d’un pla de producció i comunicació per realitzar divulgació 
Exemples de bones pràctiques 
 

12.00 - 13.00 Taller de creativitat de divulgació i transferència tecnològica 
 
De la idea al pla de producció. 
Públics objectius i eines efectives 
Disseny d’un pla propi de divulgació 
 
 

13.00 – 14.00 Presentació de propostes de projectes i conclusions 
Treball individual en parelles 
 

 
 
Part pràctica a distància – 4h : Dissenyar un projecte 
 

4 juliol 

 

09.15 - 09.30 h. Presentació de la sessió 
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9.30 - 10.30 Presentació de projectes realitzats i propostes de millora. Part 1. 
 
 
 

10.30 - 11.00 Descans 
 

11.00 - 12.00 Presentació de projectes realitzats i propostes de millora. Part 2. 
 
 
 

12.00 - 13.00 Nous escenaris per realitzar divulgació. Propostes formatives 
 
Màrqueting digital. Conceptes i procediments bàsics 
Eines que vindran i que caldria preparar-se 
Els camins de la formació (llenguatge audiovisual, producció multimèdia i guionatge) 
 
 

13.00 – 14.00 Com avaluar els resultats de les nostres produccions per fer divulgació? 
Eines d’avaluació: Google analítics, formularis, fòrums i altres alternatives 
 
  
 

Docent: Antoni Pérez-Portabella López – professor del Departament d’Estudis de 
Comunicació de la URV. 


