Parlar de ciència sense espantar al personal:
taller de comunicació científica i xarxes socials

Comité de Tallers
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7, 8 y 9 de febrero de 2018
Facultat de Medicina i Odontologia, Universitat de València
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Responsable

Carlos Romá Mateo
Investigador postdoctoral i professor al Departament de
Fisiologia de la Facultat de Medicina i Odontologia
(Universitat de València). Redactor a la revista Principia i
en les plataformes de divulgació científica a la xarxa
Parlant de Ciència i Mapping Ignorance. Creador i
redactor del blog Jindetrés, sal !, co-creador i guionista del
còmic de divulgació científica The OOBIK proteo-type i
autor del llibre de divulgació La Epigenètica.
Monologuista científic ocasional i impartidor de xerrades
científiques habitual.

Què es farà al taller?

- Aprendre a gestionar i filtrar la ingent quantitat
d'informació científica disponible a les xarxes socials.
- Definir facetes de divulgació científica i com internet
l'enriqueix.
- Analitzar les diferents aproximacions a la divulgació
científica i les seves aplicacions: blogs personals,
plataformes de notícies, microblogging, agregadors de
contingut.
- Proporcionar eines per a comprendre i saber realitzar
una rigorosa divulgació científica, accessible per a
diferents públics.
- Exercicis de cerca de contingut i creació de contingut
propi.
El taller constarà d'una introducció teòrica plena
d'exemples i experiències personals del professor, per a
continuació realitzar una sèrie d'exercicis pràctics en els
quals tu, alumne, et posaràs a la pell d'un divulgador
enfrontat al repte de comunicar conceptes, resultats i
esdeveniments científics gens fàcils d'explicar per algú no
versat en la matèria.

Bibliografia y referencies

•¡Jindetrés, sal! (www.jindetres.blogspot.com )
•Principia (http://principia.io/)
•The OOBIK (http://www.theoobik.com/)
•Naukas (www.naukas.com )
Mapping Ignorance (https://mappingignorance.org/)
•Hablando de Ciencia (www.hablandodeciencia.com )

Places per torn

20 persones

Dies/Horaris
Dimecres 7 de febrer 15-17h
Dijous 8 de febrer 9-11h
Dijous 8 de febrer 15-17h
Divendres 9 de febrer 9-11h
Divendres 9 de febrer 15-17h

