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Recursos lingüístics a la xarxa (2 h)




Recursos lingüístics a la xarxa

3 de maig, de 9.30 a 11.30 h (gratuït)
3 de maig, de 16 a 18 h (gratuït)
4 de maig, de 9.30 a 11.30 h (gratuït)

El curs repassa els principals recursos que hi ha a
Internet per treballar en català. El material s’adapta al
perfil tècnic de l’alumnat, i es treballa amb les eines
més adequades a cada àmbit laboral.

Parlar per comunicar (4 h)



Parlar per comunicar

26 d’abril, de 9 a 13 h (7,94 €)
24 i 26 d’abril, de 9.30 a 11.30 h i de 16 a 18 h (7,94 €)

El curs proposa una reflexió sobre la nostra manera de parlar
en públic. A partir de l’anàlisi de models diversos, es donen
eines que ens ajudaran a fer millors presentacions, a trobar
arguments i a transmetre amb més eficàcia el nostre
missatge.

Cartes i correus electrònics (6 h)


10 i 17 de maig, de 9.30 a 12.30 h (11,15 €)

Escriure a les xarxes socials (6 h)
Cartes i correus electrònics

24 i 31 de maig, de 9.30 a 12.30 h (11,15 €)

Inscripcions
Durant el mes de març al Servei de Català
d’Olot-la Garrotxa, carrer de Joan Pere
Fontanella, 3, 1r

(edifici Can Monsà). 17800 Olot
972 27 09 02
olot-garrotxa@cpnl.cat

El personal de les empreses adherides al projecte
Empreses lingüísticament responsables (ELR), consulteu
el web de DinàmiG abans de fer la inscripció.

Cursos especialitzats

Cursos especialitzats



A partir de l’anàlisi de models de carta formal i de
correus electrònics de l’àmbit laboral, el curs ensenya a
escriure aquestes dues tipologies de textos tenint en
compte la disposició dels elements, el tractament, el
registre, la cohesió i les convencions lingüístiques.

Escriure a les xarxes socials
Partint de la descripció de les principals xarxes socials,
el curs dona pautes i criteris lingüístics per redactar
textos efectius i adequats a cada xarxa.

