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Curso de especialización en

TÉCNICO
de COMUNICACIÓN
e REDES SOCIAS
nos MUSEOS
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Dámoslle forma
ás túas ideas
Somos unha empresa creada en Santiago de
Compostela en agosto de 2004. Despois de 16 anos
de aprendizaxe na construción dunha empresa de
servizos profesionais de calidade no noso eido, chegou
o momento de abrir unha nova porta coa creación de
TRIVIUM FORMACIÓN.
Queremos compartir a experiencia en máis de
300 proxectos e o contacto directo cos mellores
profesionais. Agardamos que a nosa iniciativa
axude a mellorar a formación d@s traballador@s e
emprendedor@s culturais en Galicia.

Necesitas máis información
da nosa empresa?

trivium.gal
museos
xestión cultural
turismo
comunicación
formación
guías
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Metodoloxía
Como aprenderás connosco?
Orienta o teu futuro laboral con profesionais de
prestixio que compartirán contigo proxectos reais que
deseñaron e levaron a cabo.
Ofrecemos unha formación real e práctica que se
caracteriza por:
1 CLASES PRESENCIAIS
Estamos enganchados ás pantallas. Un respiro.
2 PARA O MUNDO REAL
Aprende a competir polos postos que piden
as empresas.
3 INTENSIVA
Ao longo dun só día con 10 horas de formación.
Aforra viaxes.
4 ADAPTADA A TI
Cando che vai mellor a formación titorizada?
Ademais TRIVIUM FORMACIÓN ofrece a posibilidade de
formar parte do noso equipo e aprender en directo con
estadías en museos e centros de interpretación dunha
semana ou 40 horas.
Ti elixes!

METODOLOXÍA

PRESENCIAL

FORMACIÓN

TITORIZADA
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Relator e contidos

Juan Anca
Juan Anca é un profesional con máis de 15 anos
de experiencia na xestión cultural, patrimonio
cultura e museos, tanto no sector público como
privado.
Entusiasta dos proxectos dixitais (guías e museos virtuais), das publicacións relacionadas co
patrimonio cultural, da consultaría ben entendida e da xestión eﬁcaz dos proxectos.
No presente curso falará dunha das súas
especialidades: a comunicación transmedia
nos museos, explicando a súa experiencia como
responsable de promoción e comunicación
do Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de
Campo Lameiro.

1 Marco teórico. A comunicación transmedia
e os Museos+Sociais.
2 O PAAR+Social.
Obxectivos e comunicación
na mesma dirección.
Coñecemos ó noso público?
Todo comunica!
Deseño da programa PAAR+Social.
Execución da programa PAAR+Social.
Deseño dunha campaña
de comunicación transmedia.
E que podo facer nun pequeno
museo/institución cultural?
3 Exercicio de xestión práctico.
4 Casos reais.

NOTA

Os cursos comezan ás 10 h e ﬁnalizan ás 20 h.
Hai dúas pausas café ás 12 e 18 h.
O xantar é as 14 h.
Todos estes servizos están incluídos no prezo
da inscrición para as persoas participantes.
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Relator e contidos

Miguel Cajigal
Miguel Cajigal é un historiador e músico que ten
unha paixón: a divulgación cultural.

1 Marco teórico na interpretación
do patrimonio e as redes socias.

Traballa nun centro de interpretación de
referencia en Galicia, o Museo Gaiás. Membro
do ICOMOS, experto no Comité Internacional
de Espazos de Relixión e Ritual, e tamén forma
parte do Consello Internacional do ICOM, e dirixe
o Máster en Educación en Museos e Espazos
Culturais da Universidade Miguel de Cervantes.

2 As redes sociais e os museos.
A situación de partida antes do Covid-19.
A dixitalización espontánea pola crise
do Covid-19.
O papel das redes sociais na misión
e obxectivos dun centro/museo.
O coñecemento dos traballadores
do mundo dixital.
Cales son os mellores espazos
de divulgación cultural?
O problemas e virtudes
de Google Art&Culture.
E que podo facer nun pequeno
museo/institución cultural?

Como “O Barroquista” dedícase á divulgación
artística e cultural, especialmente en Twitter,
Instagram e YouTube, así como nos medios
de comunicación (colaborador de “Galicia por
Diante” da Radio Galega e “El Condensador de
Fluzo” da RTVE).

3 Exercicio de xestión práctico.
4 Casos reais.

NOTA

Os cursos comezan ás 10 h e ﬁnalizan ás 20 h.
Hai dúas pausas café ás 12 e 18 h.
O xantar é as 14 h.
Todos estes servizos están incluídos no prezo
da inscrición para as persoas participantes.
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Información
Lugar do curso

Prazas

O curso realizarase no Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre de Campo Lameiro (PAAR).

Data
Sábado 12 de xuño do 2021.
De 10 a 20 h.

Duración
50 h.

10 participantes.

Inscricións
O custo do curso é de 150 €.
Para formalizar a inscrición envía un correo
electrónico ata unha semana antes do comezo
do curso: formacion@trivium.gal

Máis información

10 h (50% Juan Anca, 50% Miguel Cajigal)
+ 40 h de formación titorizada
no museo/centro que escollas.

Na páxina web trivium.gal
ou nas redes sociais de trivium:

4 museos/centros

MUSEO DE CALDOVAL
Mugardos
(A Coruña)

TORRES DO ALLO
Zas
(A Coruña)

40 horas prácticas

PAAR
Campo Lameiro
(Pontevedra)

MUSEO DO VIÑO DE GALICIA
Ribadavia
(Ourense)
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