
Informar, 
dialogar, 
escoltar,

...com anar 
cap a la RRI?

� Comunicació
Comunitat Científica

� Associacions 
d’ecologistes

� Indústria

La manca de comunicació per part de la comunitat científica posa 
en perill el desenvolupament econòmic d’Europa

Quin és el nostre objectiu?
�Cal anar cap a una recerca responsable, on s’involucri la societat? 
En quines parts del procés?

Com anar cap a la RRI?

� Ara n o és el moment per 
invertir en recerca. Cal 
prioritzar polítiques social

� La innovació és el 
motor de l’economia i 
del progrés

� Volem un país d’alt 
valor afegit

Com anar cap a la RRI? 
En quines parts del procés?

� Els ciutadans no haurien 
de tenir res a dir en les 
línies de recerca a 

prioritzar

� Guanyarem la 
confiança del públic si 
fem recerca 
responsable

� Cal involucrar els 
ciutadants

Evolució de la 
comunicació
científica



� Després 2a Guerra Mundial

� C.P.Snow 1959

� Aparició dels primers museus interactius 1969

� Evolució dels museus: 

Expositius ���� Reactius ���� Participatius

� Public Uunderstanding of Science- 1989

Evolució de la comunicació científica

Public 
Understanding 
of Science

Regne Unit: 1989 Fomentar la cultura científica

Conscients de que la situació estava canviant

Objectiu: aconseguir un “Public Understanding of Science”

Coneixement concret no és important sinó global 

Els científics han de tenir un rol essencial

Existeix un interès social per la ciència

Organitzen el COPUS (coordinació agents) i fan estudis de 
percepció i rol i deures dels científics

Public Understanding of Science Public Understanding of Science

Inici “outreach activities” des de la comunitat científica

� Cal fer-ho relevant per a l’audiència- visió mkting

� Èmfasis en aplicacions, conceptes erronis, nivell llenguatge, 

interessos no només empresarials…

� Missatges: seleccionar quantitat adequada & prioritzar, gerarquitzar

Com comunicar ciència?

� Comunicar amb confiança 

Com comunicar ciència?



� Institucions de recerca ���� estratègies de comunicació

Com comunicar ciència?
La actual percepción social de la ciencia

Lluny de la Influència del paper científic en la cc

•Dogmatització

•Amaga emocions

•Impersonalitza

•Amaga errors- precisió. Amaga 
incertesa

•Ordre / estricte- no representa 
el procés

•etc.

Com comunicar ciència?

Humanitzar la ciència: 

•Evitar veu passiva, citar inventors

•Potenciar la presència dels científics, en directe o amb altres llenguatges.

Com comunicar ciència?

•Menys dogmàtic: comunicar metodologia amb referències al passat i futur

Com comunicar ciència?

•Questionar el coneixement, formar ciutadans crítics 

Desdogmatitzant…

Prof. Kurt Wüthrich

Com comunicar ciència?

•Comunicar dubtes, errors…

Desdogmatitzant…
Com comunicar ciència?



DEFICIT MODEL

Public 
Awarness of 
Science

� Fomentar la participació pública: ciència més democràtica

Monòleg

Diàleg

L’evolució del Pub. Understanding of Sc.

Missatge provinent dels professionals

Informació objectiva per un públic que no té coneixements

Procés bidireccional, negociació, dinàmic...

Participació: públic, científics, polítics, …

Manca de metodologies, canals, 
instruments 

PAS

Cap al feed-back

L’evolució del Pub. Understanding of Sc.

Exposar

Activar

Participar

•El públic deixa de ser públic

•Fem-lo protagonista sempre que sigui possible

•Fomentar preguntes, debat- pp, democratització

L’evolució del Pub. Understanding of Sc.

No podem 
perdre la 
confiança…



Competències: Comprensió de què és la ciència, dissenyar un 
experiment, ser crítics, entendre metodologia, posicionar-se en 
debats amb arguments...

Ciutadans responsables per a la presa de decisió

Ciència Acomodada vs Ciència Contemporània

Ciència controvertida i en context, ètica

En què involucrar? Què comunicar?

•representar tots els agents

•no posar el coneixement científic per sobre

•mencionar interessos

•buscar comuntiats d’interès

Comunicar ciència controvertida

QUI?COM?QUI?COM? 

Horizon 2020: 
Responsible 
Research

Involucrar en:

•Research agenda: no només preguntar, involucrar en el procés

– What is right impact innovation?

– Quin futur desitgem?

•Decisions de política científica

•Co-generated research: per solventar problemes conjuntament

Communicating ���� engaging

Llenguatges



Pla Estratègic Corporatiu

Pla Estratègic de Comunicació

Comunicació

Lema

Paraula clau

Comunicació

Comunicació corporativa Pla d’accions

Informar
inspirar, educar, 
apropar la recerca…

Consultar 
escoltar preocupacions, 
opinions i aportacions

Col·laborar
Treballar conjuntament per resoldre 
problemes

Informar
inspirar, educar, 
apropar la 
recerca…

Comunicació digital



Política de comunicació amb els mitjans

27 de febrero de 20091 de diciembre de 2010

Política de comunicació a les xarxes socials

Fires / Científics en galeries

�Científics en galeries o fires… amb instruments

�Laboratoris en directe

�Vine a resoldre enigmes científics! 

Fires / Científics en galeries

Fires / Científics en galeries Tallers-teatre

• Taller-teatre científic per als estudiants de cicle superior de 
primària.

• Es realitzen experiments fent referència al mètode científic.

• Visita als laboratoris



Estades de recerca

Estudiants

PCB

tutor

tutor

tutor

ESCOLA

tutor

tutor

tutor

Coordinador de tutors

Tallers d’experiments de recerca

• Cicle de tallers oberts al públic 
on es fan experiments que 

actualment s’estan duen a terme 

als laboratoris del PCB.

• Dirigits a estudiants de segon 

cicle de secundària i batxillerat, a 
més de públic general.

Tallers d’experiments de recerca Jornades de Portes Obertes

– Presentació projecte de recerca

– Joc de pistes pels laboratoris
– Doctorat express

Festes de Ciència

• Teatre, dansa ...

Projectes ciència-art

Convocatòria, concursos, …



Dinars amb científics X-change Portals euroeus educatius

www.nanoyou.eu

Portal europeu educatiu sobre recerca biomèdica

Recursos educatius per a secundària (15-18 anys)

• Disminuir el distanciament entre recerca i educació

• Inspirar futurs investigadors

• Incrementar la cultura científica

• Estimular el debat social

Objectius

Portal europeu educatiu sobre recerca biomèdica

MÒDULS ENTORN A DIFERENTS TEMÀTIQUES

1. Com es desenvolupen els 

fàrmacs?

2. Biotecnologia

3. Genòmica

4. Càncer de pell

5. Malària

6. Sida

7. Obesitat

8. Salut Mental

• Multiidioma: cat, es, eng, fr, po

• Mòduls temàtics:

QUI SOM?

CONSORCI:

FINANÇAT PER:

MUSEUS: 

AMB LA 
COL·LABORACIÓ
DE:

+ centres educatius d’arreu d’Europa



RECURSOS EDUCATIUS MULTIMÈDIA

•Juga: Video jocs

•Mira: Videos introductoris i entorn a 

projectes de recerca

•Experimenta: Experiments virtuals

•Decideix: Videos de debat

RECURSOS EDUCATIUS MULTIMÈDIA

Serious games Introductory videos to the topic

Videos on EU Research projects Decide: Videos on ELSA



Virtual experiments Virtual experiments

RECURSOS EDUCATIUS “hands-on”

•Debats: jocs de cartes per al debat 

en diferents formats

•Protocols d’experiments:
Vinculats a la recerca actual

•Activitats d’aula

•Reportatges sobre l’estat 
actual de la recerca

Resources for educators in each module RESOURCES FOR EDUCATORS: TOOLS FOR ELSA 
DEBATESDiscussion continuum games



RESOURCES FOR EDUCATORS: TOOLS FOR ELSA 
DEBATESPlay decide games

RESOURCES FOR EDUCATORS: Protocols of experiments

RESOURCES FOR EDUCATORS: Teacher guides (background info) RESOURCES FOR EDUCATORS: Teacher guides (lesson plans)

ACTIVITATS A MUSEUS I CENTRES DE RECERCA 

•Debats

•Tallers 
d’experiments:
Vinculats a la 

recerca actual

Taller investiga la vacuna de la sida, 
a CosmoCaixa



Programa de divulgació i prevenció de la sida

1. Webs amb eines 
multimèdia

2. Jornades participatives 
de divulgació i reflexió

3. Tallers d’experiments 
al LABO CosmoCaixa

4. Sessions per a professors i 
per a la comunitat

Eines i activitats que inclou:

Consultar: 
escoltar 
preocupacions, 
opinions i aportacions

Exposicions

Exposicions per fomentar el debat social informat
• Interactivitat
• Diferents opinions
• Eines per recollir l’opinió del públic
• Aspectes cientificotècnics, ètics, legals 

i socials

• «Els embrions i la medicina del s. XXI»

Exposicions

• «EXPONANO. Més petit que petit»

Debat entorn d’un camp de recerca emergent: la 
nanotecnologia

Debats

• Debat social informat

• La ciència a debat

� Aspectes 
científicotècnics, 
ètics, legals i socials

� Temes: 
Nanotecnologia, Tests 
de DNA

� Temes: Evolució i 
transgènics; Open 
Acces, Noves teràpies

Cafès científics

Xerrada + debat



Teatre científic participatiu

�Teatre científic per temes controvertits: discussió entre dos germans. 

�Posterior debat amb el públic. Ex. Moviments sala, post its, …

Què és natural i què
és perfecte?

�Girasols conservats a baixa 
temperatura i en una substància 
orgànica

�Semblen recent collides però estàn 
conservades de manera artificial

�Debat entorn a enginyeria genètica

La metàfora, com a eina per incitar el debat

Preguntes provocadores

No som tots modificacions genètiques?

Monitoring public opinion on nanotechnologies...

Monitoring public opinion on nanotechnologies...

Col·laborar
Treballar 
conjuntament per 
resoldre problemes



Communicating ���� engaging

Involucrar en:

•Research agenda: no només preguntar, involucrar en el procés

– What is right impact innovation?
– Quin futur desitgem?

•Decisions de política científica: eurordis

•Co-generated research: per solventar problemes conjuntament: irsidivulga

ETC, ETC, ETC, ETC… QUI?COM?QUI?COM? 



Per una comunitat 
científica activista!

Moltes gràcies!

rmalagrida@irsicaixa.es

@RosinaMalagrida


