
Comuniquem bé!
 Un pla de comunicació per a les escoles  
 que participen a Investiga amb RecerCaixa

Amb la col·laboració de:



1. Què és un pla de comunicació?

2. Objectius: per què cal comunicar?

3. A qui ens dirigim?

4. Recerca responsable

5. Eines. Com farem arribar els nostres missatges?

 5.1. Comunicació presencial
-  Xerrades
-  Congrés 

 5.2. Materials
-  Vídeos
-  Pòster
-  Fulletons
-  Publicacions

 
 5.3. Xarxes socials

-  Twitter
-  Blogs

 5.4. Altres canals
- Mitjans de comunicació

6. Planifiquem-nos. Calendari d’activitats

7. Avaluació
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1. Què és un pla de comunicació?

És un document que recull les accions per explicar qui som  

i què fem. Els centres i grups de recerca dels investigadors amb 

qui treballareu aquest curs acostumen a tenir un pla de comuni-

cació i fins i tot compten amb professionals especialitzats que 

s’encarreguen d’ajudar aquests investigadors a explicar la seva 

recerca i difondre les activitats d’aquests centres.

2. Objectius: per què cal comunicar?

El pla de comunicació ens marca tots els passos i accions que 

hem de seguir.

Quins són els objectius que busquem? Abans de pensar quines 

accions de comunicació farem, és important definir clarament 

què volem aconseguir. Segurament alguns d’aquests objectius 

s’ajusten al vostre treball.

– donar-nos a conèixer

– generar confiança

– millorar la imatge

– reclutar voluntaris

– explicar què fem

– ajudar la nostra comunitat o escola

❏ 

Potser us heu plantejat objectius que no són en aquesta llista. 

Amb ajuda dels vostres mestres, definiu quins són aquests 

objectius. Al final hauríeu de tenir 1-2 objectius principals i un 

parell de secundaris.
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3. A qui ens dirigim?

Per comunicar bé cal que fem l’exercici de pensar quin serà 

el nostre públic, i això dependrà del tema del vostre treball de 

recerca i dels objectius de comunicació que us heu marcat. Els 

vostres mestres us poden ajudar a definir a qui voleu transmetre 

la vostra recerca.

Per exemple, ens podem dirigir a tota la nostra escola, a les altres 

escoles que participen al programa RecerCaixa, al nostre poble 

o comunitat, a les nostres famílies, al centre d’atenció primària, 

al casal d’avis…

4. Recerca Responsable

Quan comencem un projecte de recerca, hem de tenir molt en 

compte una sèrie de punts en els que segurament no heu pensat. 

Podeu reflexionar-hi amb els vostres mestres.

És ètica la nostra recerca? La recerca que fem és important 

per la societat i ajudarà d’alguna manera? Aquesta recerca pot 

afectar negativament algun col·lectiu?

Hem tingut en compte no discriminar a causa de gènere, religió 

o ètnia? Hem pensat en altres aspectes com les discapacitats o 

els col·lectius minoritaris? Tenim maneres d’assegurar-nos que 

la nostra recerca és, en aquest sentit, justa i inclusiva?

Quan fem recerca, i especialment quan fem recerca que està 

subvencionada de manera pública (és a dir, que es paga amb els 

impostos de les persones), és molt important que els resultats 

del nostre treball siguin accessibles a tothom, que hi hagi el que 

en diem Accés Obert (o Open Access en anglès) perquè tothom 

té dret a conèixer i aprofitar quins són els avenços que fan els 

nostres investigadors.

També cal que la societat participi dels nous avenços, i cal tenir 

en compte els seus interessos, per això en qualsevol recerca hem 

de fer participar la ciutadania. Activitats de participació ciutadana 

poden ser debats, jocs, activitats, qüestionaris…
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5. Eines. Com farem arribar els nostres missatges?

Com ja us haureu imaginat, per comunicar qui som i què fem, 

haurem de fer servir alguna mena d’altaveu. Quins són els millors

canals per fer arribar el nostre missatge? Quines eines tenim? Si 

pensem quins són els nostres objectius i el públic a qui volem 

arribar, serà més fàcil escollir una eina o una altra. Per exemple,

si el nostre públic és molt gran segurament no veuran els mis-

satges de Twitter.

5.1. Comunicació presencial

Xerrades

Convidar algun expert, ja sigui el vostre investigador/a de referència 

o algun familiar o conegut a fer una xerrada a la vostra escola és 

una bona manera de difondre la recerca que esteu fent o fins i tot 

de conscienciar els altres de la importància del tema. Penseu-hi!

Congrés

Tots els investigadors participen en congressos i conferències 

en els que presenten els resultats de la seva recerca i es posen 

al dia del què fan altres centres de recerca en el seu camp d’es-

tudi. Aquests actes són molt importants per donar a conèixer 

els últims avenços!
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Vosaltres participareu en un congrés a final d’any en el que 

presentareu els vostres resultats davant d’altres escoles. Cal 

que treballeu molt bé aquesta presentació. Nosaltres us podem 

donar un cop de mà si teniu dubtes. 

5.2 Materials

Vídeos

Enregistreu vídeos que puguin fer entendre la vostra recerca, un 

vídeo acostuma a captar molt bé l’atenció d’aquell qui us mira!

En un vídeo es poden explicar molts conceptes en molt poc 

temps. Tingueu en compte que cal que sigui dinàmic i curt, d’un 

màxim de 3 minuts. Si teniu dubtes, sempre ens podeu contactar 

i us ajudarem!

https://www.youtube.com/user/observatoriupf

Pòster

Normalment, en els congressos acostumen a haver-hi unes sales 

destinades a les sessions de pòsters. Cada any, us demanem 

que dissenyeu un pòster amb una explicació de la vostra recerca. 

Us ajudarem i us donarem unes pautes per a fer-ne un de molt 

visual. Després l’imprimirem ben gran i el podreu mostrar a les 

altres escoles.

Fulletons

En una altra edició de RecerCaixa hi va haver una escola que 

va fer uns fulletons explicatius sobre la grip per al seu Centre 

d’Atenció Primària. Aquests fulletons es van repartir al CAP i van 

fer molt de servei! Poseu en marxa la vostra imaginació!

Publicacions

Una publicació és un document que explica un tema. Podeu fer 

servir publicacions en paper o en format electrònic per donar 

informació, fer recomanacions…
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5.3 Xarxes socials

Twitter

Us proposem que si la vostra escola no té Twitter, valoreu amb el 

vostre professor obrir un compte amb el nom de l’escola i piular tots 

junts les notícies més recents. Twitter és una eina molt utilitzada 

per entitats de tot tipus. Seguiu a @RecerCaixa i us ajudarem a 

difondre les vostres notícies.

Aquí teniu un enllaç a un document de com fer un compte de 

Twitter: http://www.tecniber.net/bloc/wp-content/uploads/ 

2013/05/twitter.pdf

I un petit tutorial de YouTube per aprendre a fer-lo servir: https:// 

www.youtube.com/watch?v=jVbsiHBzUEI

Blogs

Tenir un blog de l’escola, és com tenir un diari on escrivim tot 

que fem en el projecte. És una bona eina per no oblidar-nos de 

les accions que fem, per posar ordre a les nostres idees i per 

comunicar-nos amb el nostre investigador de referència.

http://www.tecniber.net/bloc/wp-content/uploads/2013/05/twitter.pdf
http://www.tecniber.net/bloc/wp-content/uploads/2013/05/twitter.pdf


Comuniquem bé! Un pla de comunicació per a les escoles d’Investiga amb RecerCaixa  7

És possible que la vostra escola ja disposi d’una pàgina web 

o d’un blog, però si no és així, aquí teniu un tutorial i un enllaç 

per aprendre a crear un blog mitjançant la pàgina de recursos 

tecnològics de la Generalitat de Catalunya (XTEC). Amb els vostres 

mestres podeu valorar fer-ne un.

https://www.youtube.com/watch?v=afstx5lK8D8

https://sites.google.com/a/xtec.cat/ajudaxtecblocs/home

No cal que feu un blog des de la pàgina d’xtec, hi ha molts altres 

servidors i plataformes gratuïtes que podeu fer servir, com ara 

blogger. https://sites.google.com/site/mcarmendevesa/

Recomanacions per a fer un bon blog:

- Feu servir un fons clar i una lletra que es llegeixi bé  

en pantalla. És recomanable fer servir sempre  

el mateix tipus de lletra.

- Recolliu imatges de la vostra feina o de les visites  

amb els investigadors i inseriu-les al blog.

- No us oblideu de posar referències i enllaços a llocs web 

d’interès per ampliar informació. Si extraieu informació  

d’un altre lloc, sempre poseu quina és la vostra font d’on  

heu aconseguit la vostra informació.

- Mai publiqueu un post o entrada sense haver fet un repàs 

d’ortografia i demanat als vostres mestres que el revisin!

- La primera entrada hauria de ser una presentació del blog  

i missatge de benvinguda.

5.4. Altres canals

Mitjans de comunicació

Aparèixer a televisió, al diari, o fer una entrevista a la ràdio arriba

a moltíssima audiència. Si feu que el vostre treball sigui atractiu,

des de RecerCaixa intentarem que això passi!

https://www.youtube.com/watch?v=afstx5lK8D8
https://sites.google.com/a/xtec.cat/ajudaxtecblocs/home
https://sites.google.com/site/mcarmendevesa/
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6. Planifiquem-nos. Calendari d’activitats

Quan realitzarem cada acció? Cal pensar bé quan farem cada 

activitat perquè no s’acumulin totes al final del projecte. També 

és bo saber on es faran aquestes accions i quina durada tindran. 

Un bon consell és fer-se un calendari i anar-les col·locant de 

manera ben visible. 

Per exemple, les accions de recerca responsable (al punt 4)  

cal fer-les des de l’inici del vostre projecte!

De tota manera, no es bo no tenir res a comunicar, per això la 

majoria d’accions de comunicació es faran a la segona meitat 

del projecte.
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7. Avaluació

Com qualsevol treball, un pla de comunicació necessita ser avaluat. 

Hem aconseguit els nostres objectiu? Hem arribat al públic que 

volíem? La nostra recerca s’ha entès i s’ha explicat com calia?

Per respondre aquestes preguntes podem fer servir algunes xifres 

que ens donaran una idea del nostre èxit. És important que anem 

avaluant les tasques de manera continuada, això ens ajudarà  

a canviar si no ho estem fent bé.

- Nombre de seguidors a Twitter (ens segueixen  

les altres escoles, i les institucions de la nostra comunitat?)

- Quantes piulades hem fet? (hem estat constants  

i hem explicat cada acció important?)

- Hem fet moltes entrades al nostre blog i les hem  

anunciades a l’escola?

- Hem aconseguit cap entrevista a la televisió, ràdio o diari?

- Hem fet cap publicació útil per a la nostra comunitat?  

Cap xerrada a l’escola?

També podem pensar sense xifres si hem fet una feina de qualitat:

- El dia del congrés, han entès les nostres explicacions  

i el nostre pòster?

- Hem tingut en compte els consells del nostre investigador 

de referència?

- Hem seguit els punts del pla de comunicació?

- Ens sentim satisfets amb la nostra feina?

- Què hem après quan hem compartit la nostra experiència 

amb altres persones?

Si pensem quines han estat les lliçons que hem après un cop 

finalitzades les nostres accions de comunicació, segur que el 

proper cop ho farem encara millor.



Si teniu cap dubte o consulta contacteu amb: 
Responsable de la comunicació 

del programa RecerCaixa 
comunicacio@recercaixa.cat

mailto:comunicacio@recercaixa.cat
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