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Una  breu  presentació...	
•  Llicenciatura en Matemàtiques (UB) i Màster en Recerca en 

Didàctica de les Matemàtiques (UAB). 

... 

•  Curs 2011-12: tasques d’auxiliar de suport a la recerca en el 

Departament de Didàctica (UAB).  

Des de l’octubre del 2011 - Observatori de la Difusió de la 

Ciència (ODC)  

Gestió i manteniment de la web: www.odc.cat 

•  Curs 2012-13: becari FPI del Departament de Didàctica de la 

UAB i 1r any de tesi en un projecte on estudiem l’impacte de 

les WGD en l’aprenentatge dels estudiants quan resolen 

problemes de geometria fent ús de mitjans tecnològics. 



Temàtica  de  la  sessió	
•  Presentació de l’espai web de l’ODC: qüestions sobre 

la seva gestió i algunes consideracions generals. 

•  Les xarxes socials de l’ODC i l’ús que en fem per 
difondre activitats científiques.   

•  Èxits i fracassos de l’ODC en el món 2.0.  

•  Algunes idees i comentaris sobre per què podria ser-
vos útil aquesta xerrada. 

•  Un nou exemple: el blog del curs “Obrint la Ciència”. 

•  Un petit espai de reflexió i debat: què us sembla si 
debatem uns minuts sobre la importància de l’entorn 
tecnològic per fer difusió científica? 



Presentació de l’espai web de l’ODC: 
qüestions sobre la seva gestió i algunes 

consideracions generals 



L’espai  web  de  l’ODC	
•  Quina és la web de l’ODC? 

http://www.odc.cat  

•  Què podeu trobar-hi i quina és la seva funció?  
o  Continguts generals de temàtica científica, en català i castellà, seleccionats 

amb la intenció d’impulsar la difusió de la ciència i promoure’n una visió 

integradora com a part de la societat.  

o  Diverses seccions: Novetats ODC, Membres i amics, Blog, Projectes... Ho 

veurem amb més detall a continuació! 

o  Un espai per estar informat, on poder-nos fer arribar els vostres comentaris, 

preguntes i, sobretot, per comptar amb la vostra participació.  

•  Quines tasques hi realitzo?  
o  Gestió i dinamització de l’espai, actualitzacions periòdiques, redacció sintètica 

de la informació seleccionada pels membres ODC, vinculació amb les xarxes 

socials, etc.  



LA  WEB  
DE  L’ODC	

hMp://www.odc.cat	

Els  seus  
idiomes:  
català  i  
castellà	

La  seva  adreça  web.  	

Gestionar,  
mantenir  i  
actualiTar  un  
espai  web  és  

molt  diferent  de  
dissenyar-‐‑lo  i  
construir-‐‑lo!	



LES  DIFERENTS  SECCIONS  DE  LA  WEB  DE  L’ODC	

Novetats  i  
pàgina  
principal	

Membres  
ODC,  

col·∙laboradors  
i  amics	

El  blog  de  
l’ODC	

Projectes  on  ha  
participat  
l’ODC	

Un  
recopilatori  
de  recursos  
propis  ODC  
i  d’altres  
relacionats  
amb  la  
temàtica  

científica  i  la  
divulgació  	

Agenda,  
convocatòries  i  
activitats  

recomanades	

Per  posar-‐‑te  en  
contacte  amb  els  
membres  ODC  
pots  fer  ús  

d’aquest  espai!	



VEGEM ALGUNES SECCIONS AMB UNA 
MICA MÉS DE DETALL! 

 

•  La pàgina principal.  
•  Qui som? Membres ODC i amics.  
•  Projectes. 
•  Recursos. 
•  Avisos (agenda, convocatòries i activitats 

recomanades) 
•  Contacte. 
•  I el blog...? 

o  Més endavant en parlarem! 

 
 



LA  PÀGINA  PRINCIPAL	
Menú	

Notícies  
destacades	

Secció  de  
convocatòries	

El  blog  de  
l’ODC	

Activitats  
recomanades  
per  l’ODC	

Secció  de  
recursos	

Webs  
recomanades  
per  l’ODC	

Xarxes  socials  
(Facebook  i  
TwiMer)	

Últimes  
novetats  de  
l’ODC	



SECCIÓ  DE  PROJECTES	

Últims  
projectes  
de  l’ODC	

Historial  
dels  

projectes  
ODC	

Un  
exemple  
que  ja  

coneixeu!	



UN  EXEMPLE:  Projecte  Parla  experimenta  i  xateja  amb  algú  que  fa  
ciència  a  Barcelona...  i  a  Catalunya  2012  –  2013	

Informació  del  
projecte	

Documentació  de  
les  sessions	

El  blog  del  projecte  integrat  en  
el  blog  de  l’ODC	



SECCIÓ  DE  RECURSOS  PROPIS  DE  L’ODC	

Últims  
documents  
elaborats  i/o  
publicats  per  
l’ODC	La  tipologia  de  

recursos  que  
podeu  trobar  a  

la  web	

L’historial  de  
documents  
publicats	



SECCIÓ  D’ALTRES  RECURSOS	

Recentment  hem  
incorporat  aquesta  nova  
secció  per  mostrar,  fer  
difusió  i  recopilar  altres  
recursos  (no  elaborats  
per  l’ODC),  relacionats  
amb  el  món  científic  i  

publicats,  en  general,  per  
experts  relacionats  amb  
els  membres  ODC.      	



SECCIÓ  D’AVISOS:  AGENDA  	

A  l'ʹagenda  trobareu  els  
actes  que  des  de  l'ʹODC  
duem  a  terme  i  els  que  us  

volem  recomanar.	



SECCIÓ  D’AVISOS:  CONVOCATÒRIES	

Un  recull  de  totes  les  
convocatòries  que  volem  
fer  difusió  des  de  l’ODC.  
Es  troben  ordenades  per  
ordre  cronològic  de  

publicació  a  l’espai  web.	



SECCIÓ  D’AVISOS:  ACTIVITATS  RECOMANADES	

Un  recull  de  totes  les  
activitats  recomanades  
que  volem  fer  difusió  des  
de  l’ODC.  Es  troben  
ordenades  per  ordre  

cronològic  de  publicació  
a  l’espai  web.	



Si  voleu  posar-‐‑vos  en  contacte  amb  l’ODC  podeu  fer-‐‑ho  a  
través  del  correu  electrònic:  ob.dc@uab.cat,  o  bé  a  través  de  

l’espai  “Contacta”  de  la  web!	

La  pàgina  de  
Facebook  de  
l’ODC  i  el  seu  
compte  de  
TwiMer!	



Les xarxes socials de l’ODC i la seva 
importància per difondre activitats 

científiques 



•  La presència de l’ODC a les xarxes socials 
(Facebook i Twitter) ha estat un element molt 
positiu per incrementar el nombre de visites a la 
nostra pàgina web.  

•  Més persones de diferents entorns han tingut accés 
a les novetats relacionades amb l’ODC. 
o  Quin perfil d’usuaris? Estudiants, interessats en la divulgació i la ciència en 

general, experts i professionals del sector, investigadors, professors,... 

o  Quin impacte suposa? Millora de la difusió de les activitats que estem 
realitzant des de l’ODC à Arribem a un públic més ampli.   

•  Dues consideracions importants: 
o  Les xarxes socials són visibles a la web de l’entitat. 

o  Sincronització i connexió entre la informació de la pàgina 
web i la disponible al Facebook / Twitter.  



La  pàgina  de  Facebook  de  l’ODC  és:  	
hMps://www.facebook.com/observatori.difusio.ciencia  	

Estem  treballant  per  
augmentar  el  nombre  

de  seguidors!  	
Però...  sabem  a  quin  
públic  volem  arribar?	

Les  xarxes  socials  estan  
vinculades:  tota  la  
informació  del  

Facebook  es  troba,  
també,  al  TwiMer  de  

l’ODC.  	

Animeu-‐‑vos  i  
feu-‐‑vos  

seguidors  del  
Facebook  de  
l’ODC!!!	



El  TwiMer  de  l’ODC  és:  	
hMps://twiMer.com/_odc  (@_odc)	

Actualment  tenim  
més  de  700  

seguidors  de  molts  
àmbits  diferents.	
El  nostre  repte  és  
seguir  millorant  
aquests  números  i  
acostar  les  xifres  
del  Facebook  a  les  
del  compte  de  
TwiMer.  	Animeu-‐‑vos  i  

feu-‐‑vos  
seguidors  del  
TwiMer  de  
l’ODC!!!	



Exemples d’èxits i fracassos de 
l’ODC en el món 2.0 



ALGUNS “ÈXITS”  

•  Disposar d’una pàgina web actualitzada, dinàmica 
i vinculada a les xarxes socials.  

Aquest fet què ha suposat? 
-  Augment d’un 80% (aprox.) del nombre de visites a la web respecte l’any 

passat i increment notable del nombre i temps que les visites dediquen a 
les pàgines consultades. 

-  Podem arribar a més públic i, per tant, l’impacte de les nostres activitats 
té un ressò major.  

•  El Blog de l’ODC: un espai de comunicació i diàleg 
per compartir informació, discutir-la i fer possible 
que aquells interessats en els temes científics en 
general puguin debatre les seves opinions i punts 
de vista.  



UN  PRIMER  EXEMPLE:  El  projecte  “Parla  i  Experimenta”	

47  comentaris  
(entrades)  al  blog  
d’aquest  científic.  	



UN  SEGON  EXEMPLE:  Una  qüestió  entre  la  política  i  la  ciència	

La  publicació  d’una  notícia  (en  
aquest  cas  la  fi  d’un  programa  de  
ràdio  de  temàtica  científica)  ha  
generat  un  debat  posterior  de  la  
qüestió  en  el  nostre  blog.  	



Però malauradament no tot són 
èxits... 



Moltes  vegades  fer  difusió  d’una  activitat,  obrir  un  
debat  al  blog...  no  implica  que  els  visitants  hi  participin!	

Tot  i  així  a  
vegades  

sabem  trobar  
solucions  

alternatives...	



...  Pel  cas  del  Cafè  dels  Divulgadors...	
  Creació  d’un  espai  intern  de  debat,  a  través  de  la  

plataforma  Nèbula,  dirigit  a  un  públic  concret  i  específic.  	

Però  no  sempre  
tenim  tan  èxit  
trobant  

solucions...	



...  I  massa  sovint  ens  trobem  amb  entrades  al  blog  de  les  
que  esperem  diàleg  i  participació,  però...	

Aquest  fet  deixa  a  
l’aire  una  pregunta:  	
“Què  podem  fer  per  
captar  l’atenció  dels  
visitants  de  la  web  i  
fomentar  la  seva  

participació  activa  en  
els  temes  de  debat?”	



I  tota  aquesta  informació  per  
què  podria  resultar-‐‑vos  útil?	



•  Us he explicat la meva experiència per exemplificar-los 
la potencialitat de les N.T. com a instrument per fer 
difusió científica.  

•  Una web 2.0 és una plataforma que pot relacionar el 
vostre treball, resultats que voleu difondre, informacions 
que voleu donar a conèixer,... amb el públic a qui heu 
d’arribar.  

•  I com es pot aplicar en aquest curs? 
o  Hem vist vist uns exemples que us poden servir d’idees per plantejar-vos 

incorporar les noves tecnologies en el vostre projecte (treballs finals).  

o  El blog del curs à Tot seguit en faré alguns comentaris! 

•  Algunes reflexions:  
o  A quin públic voleu arribar? à Idiomes: català?, castellà?, anglès? ... à 

Qüestions de pressupost... 

o  Entorn web que utilitzeu: optimitzar el temps i evitar “obstacles 
tecnològics”. Aprofiteu les xarxes socials! Vigileu amb l’SPAM del Blog... 

o  Feu-vos vostre l’espai on treballeu: manteniu-lo actiu i dinàmic! És temps, 
però també una tasca que us acabarà recompensant!  



Un  nou  exemple:  el  blog  del  
curs  “Obrint  la  Ciència”	



•  El blog del curs “Obrint la ciència” és:  

http://aciencia2013.blogspot.com.es/ 

•  Hem buscat un disseny mixt entre una pàgina web i 

un blog que ens/us pugui ser útil com a:   
o  Recopilatori de documentació, presentacions... però també un espai de 

diàleg, debat i participació! à ANIMEU-VOS A PARTICIPAR-HI!! 

(comentant les entrades, fent tuits: #aciencia2013,...) 

•  Algunes novetats que volem incorporar:  
o  Canvis a la pàgina principal à Noves seccions.  

o  Espai per debatre els projectes: Creació d’un Google Groups.  

•  Us n’informarem via email properament! 



hMp://aciencia2013.blogspot.com.es/	



Un  petit  espai  de  participació:  
  Què  us  sembla  si  debatem  uns  minuts  sobre  
la  importància  de  disposar  (o  no)  d’un  bon/
adequat  entorn  tecnològic  per  fer  difusió  
científica  i  per  afavorir  l’accés  als  resultats  

dels  vostres  projectes?	



Treballeu  en  petit  grup  (de  2  a  4)  i  escriviu  un(s)  tuit  (màxim  130  
-‐‑  150  caràcters)  sobre  algun(s)  dels  temes  d’aquesta  diapositiva.	

Escriviu-‐‑lo  en  un  full  de  paper  i,  si  voleu,  publiqueu-‐‑lo  al  
TwiMer  amb  el  hashtag  #aciencia2013  perquè  tothom  el  pugui  

llegir  des  del  blog  del  curs!	

Quines  accions  es  
poden  dur  a  terme  
per  captar  l’atenció  
dels  visitants  d’una  
web  de  temàtica  

científica  i  fomentar  
la  seva  participació  
activa  en  els  temes  

de  debat?	

Quina  és  la  
meva  conclusió  
d’aquesta  sessió  
respecte  a  l’ús  
d’un  entorn  web  
per  “treballar  
amb  la  ciència”?	

Per  què  podria  
interessar-‐‑me  
dissenyar  i  tenir  
operatiu  un  

entorn  web  per  
la  meva  feina/
projecte?	



QUÈ  US  SEMBLA  SI  COMPARTIU  ELS  VOSTRES  TUITS  I  
INICIEM  UN  PETIT  DEBAT  SOBRE  EL  TEMA...  ?	

No  oblideu  que  podeu  continuar  el  debat  a  través  del  blog  
del  curs  i/o  del  TwiMer!!	

Quines  accions  es  
poden  dur  a  terme  
per  captar  l’atenció  
dels  visitants  d’una  
web  de  temàtica  

científica  i  fomentar  
la  seva  participació  
activa  en  els  temes  

de  debat?	

Quina  és  la  
meva  conclusió  
d’aquesta  sessió  
respecte  a  l’ús  
d’un  entorn  web  
per  “treballar  
amb  la  ciència”?	

Per  què  podria  
interessar-‐‑me  
dissenyar  i  tenir  
operatiu  un  

entorn  web  per  
la  meva  feina/
projecte?	



Conclusions  de  la  sessió	



Per  concloure...	
•  Hem donat a conèixer la web de l’ODC i l’hem 

presentada com un espai de difusió científica i de 
comunicació.  

•  Disposar d’una web 2.0 és quelcom rellevant per fer 
difusió de temes de divulgació, recerca,... i per 
fomentar el diàleg i la participació entre els 
col·lectius interessats.  

•  Hem reflexionat i dialogat breument sobre els pros i 
contres de les webs 2.0 i de les xarxes socials.  
o  Les noves tecnologies han de ser una eina d’ajuda per donar a conèixer 

les publicacions, projectes,... amb què estem treballant i no un obstacle 
per a la nostra feina! 



Moltes  gràcies!	
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