Formulario de inscrición
Se estás interesado/a en participar, podes enviar este formulario cuberto ao seguinte enderezo
electrónico escolaceferinodiaz@socialistasdegalicia.com
ferinodiaz@socialistasdegalicia.com ou cubrir o formulario on line:

Nome:
Apelidos:
Enderezo:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cargo orgánico/
institucional


Módulo
 A relación cos medios de comunicación

Asinado:

Nome e data

Escola de Formación Ceferino Díaz

Xornada de Formación da Escola Ceferino Díaz
Día: 19 de xaneiro de 2019.
2019
Horario: De 10:30 á 14:30 horas.
Lugar: Sede da Agrupación Socialista de Santiago Compostela (Rúa Ramón Cabanillas 66
D Entrechán D)

CONTIDOS DA XORNADA
Introdución
o

Por que a necesidade deste curso? Autocrítica acerca das nosas actitudes cos
medios de comunicación e crítica sobre o papel destes

Relacións de confianza: como, cando, quen e por que
o

O xornalista como profesional que informa. As presións.
presións. As relacións de
confianza mal entendidas. Cando debemos acudir a eles e cando non.

A rutina dos medios
o

Como traballan, cales son os seus horarios, que medios empregan para chegar
ás fontes. A proactividade do informador. A proactividade do medio. Que
Qu non
debemos facer

Xogando coas 5 W’s
O que. A mensaxe. Que queremos comunicar?
o

Temos unha mensaxe clara? Terá consecuencias? Témolas previstas?

O como. Nota de prensa?
prensa Rolda de prensa? Tribuna? Almorzo informativo?
o

Primeiro pensar no qué;
qué logo, eliximos o formato.Como
omo presentarse/organizar
unha rolda (quen intervén, como, escenografía, mensaxe, tempos...),
tempos...) como
elaborar unha nota de prensa (5 Ws, extensión, formato...) e outras fórmulas
informativas...

O cando. A oportunidade de informar
o

É agora o momento para comunicala ou é preferible agardar un tempo?

O onde. Os espazos
o

O continente, fundamental

O quen. Os protagonistas
o

Nós como fonte de información. Fórmulas de atribución de fontes: directa,
reservada e off the record

Pequenos apuntamentos
amentos sobre os medios audiovisuais
o

Cuestións básicas a ter en conta á horade comportarse ante unha cámara ou
micrófono en intervención acordada ou improvisada

Escola de Formación Ceferino Díaz

Pequenos apuntamentos
amentos sobre os espazos virtuais
o

Breves cuestións a ter en conta á hora de informar nas
nas redes sociais

Dúbidas e experiencias reais
o

Tratamento práctico de casos reais que se resolverán entre todas as persoas
asistentes

Escola de Formación Ceferino Díaz

