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1. Què és una UCC+i? I La UB divulga?

UCC+i = Unitat de Cultura 
Científica i Innovació (UCC+i). 
Forma part de la xarxa 
d’UCC+i
https://www.fecyt.es/es/info/qu
e-son

La UB divulga és la marca que 
engloba les activitats de 
divulgació científica liderades 
per la UCC+i, o en les què la 
UCC+i hi té un paper rellevant.

Més informació: 
www.ub.edu/laubdivulga

https://www.fecyt.es/es/info/que-son
http://www.ub.edu/laubdivulga


2. Definició de divulgació

Entenem per activitats de divulgació del coneixement i de la tecnologia 
totes aquelles accions adreçades a difondre informacions i continguts, que 
no necessàriament han de ser innovadors o d’actualitat, que contribueixin a 
augmentar la cultura científica i tecnològica dels ciutadans.

I de comunicació científica...

Entenem per accions de comunicació científica aquelles adreçades a 
difondre informacions i continguts que compleixen determinats criteris de 
notabilitat. Aquests han de ser innovadors i d’actualitat i han d’estar 
associats als resultats produïts als centres de recerca.



3. Què fa la UCC+i de la UB

Estem especialitzades en divulgació, tot i que també fem puntuals accions 
de formació

- PROJECTES ESTABLES INSTITUCIONALS
- SUPORT EN PROJECTES DE LA UB NO LIDERATS PER 

NOSALTRES
- PROJECTES PROPIS “INNOVADORS”
- GESTIÓ DE XARXES SOCIALS PRÒPIES
- GESTIÓ DE PORTAL PROPI



4. Projectes institucionals

Projectes transversals que realitzem de forma periòdica, o bé de forma 
continuada al llarg de l’any
- Estands propis a fires com el YoMo (del 25 al 29 de febrer del 2020) o 

l’Espai Ciència del Saló de l’Ensenyament (del 18 al 22 de març del 
2020)

- Festa de la Ciència de la UB (8 de maig 2020)
- Toc-toc
- Camins Infinits
- Partides INVENTUM
- Visites botàniques
- ArqueUB
- Trobada de divulgadors
- Projecte Magnet



5. Suport a projectes UB no liderats per la UCC+i

Projectes liderats per grups de recerca o unitats de la UB on la UCC+i hi 
col·labora

- Concurs de cristal·lització a l’escola
- NeuroArt
- RiuNet
- FloodUp
- EcoJust
- BCN Rocks
- 3 MT / 4MT



6. Projectes propis innovadors

Projectes que es fan de forma més “puntual” i que sovint van lligats a un fet 
concret

- Theatrum sapientiae
- Pinta’m un conte
- Ciència Animada
- La Caravana de la ciència

Altres que estem preparant...



7. Xarxes socials pròpies

Actualment tenim twitter (@UBdivulga), facebook (@LaUBdivulga) i 
Instagram (@UBDivulga)

- Twitter 3.360 seguidors
- Facebook 1.290 “likes”
- Instagram 443 seguidors

Estratègia específica per les tres xarxes socials. Toteses fan en català, però 
en cada cas ens adrecem a un públic diferent.



8. Portal de La UB Divulga

www.ub.edu/laubdivulga

http://www.ub.edu/laubdivulga


Més informació:

http://www.ub.edu/laubdivulga
https://www.facebook.com/LaUBdivulga - @UBDivulga

Moltes gràcies!

mbecerra@ub.edu / ucc@ub.edu

http://www.ub.edu/entornsweb/divulgacio/
https://www.facebook.com/LaUBdivulga
https://twitter.com/UBDivulga
mailto:mbecerra@ub.edu
mailto:ucc@ub.edu
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