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Diputació de Lleida FORMACIÓ 2018

Presentar la inscripció fins una 
setmana abans del seu inici

8

Assoliment

 23, 30 de novembre i 14 de 
desembre de 2018, de 9 a 11 h; 
més 2 h de treball fora d'aula.

Consell Comarcal de l'Urgell 
ubicat al C. Agoders, 16 de 
Tàrrega

DURADA (h):

CERTIFICAT:

CALENDARI:

LLOC:

1NÚM. EDICIÓ:

MODALITAT:
Presencial

A l'alumnat que assisteixi al 80% 
de les hores lectives i superi 
l'avaluació corresponent se li 
expedirà un certificat d'assistència 
i aprofitament.

Personal de la Diputació de 
Lleida, consells comarcals, 
ajuntaments i entitats adherides al 
pla de formació agrupat AFEDAP 
2018 que que redactin algun tipus 
de document administratiu, ja 
sigui cartes, oficis, informes, 
notificacions, acords, actes, etc.

Places: min 15, max 18

DESTINATARIS/ÀRIES:

INSCRIPCIONS:

- Conèixer les eines bàsiques per poder elaborar amb coherència i cohesió els 
escrits més usuals en la feina diària tenint en compte el tipus de text i la 
situació comunicativa.
- Conèixer els criteris generals estil i les convencions gràfiques aplicables a la 
redacció administrativa i fixar la funció i estructura dels diversos documents 
acord amb cada una de les activitats administratives.
- Saber com redactar documents administratius concisos precisos objectius 
formals ben construïts comprensibles i eficaços.
- Conèixer quins són els errors més freqüents de redacció.
- Conscienciar en l’aplicació d’aquests coneixements a la pràctica quotidiana.

OBJECTIUS

Magda Bragós Bardia
PROFESSORAT:

PROGRAMA
PRESENTACIÓ

Redactar documents administratius concisos i precisos amb objectius formals 
ben construïts, comprensibles i eficaços. Conèixer quins són els errors més 
freqüents de redacció.
Aconseguir que els coneixements s'apliquin a la pràctica quotidiana del treball.

CONTINGUTS

- Redacció i revisió dels documents administratius: sol·licitud, carta, ofici, 
citació, notificació de resolució, certificat, diligència, convocatòria de reunió, 
acta de reunió, correu electrònic i qualsevol altre document que l'alumnat 
redacti en el seu lloc de treball. 
- Reconeixement dels defectes que pot presentar un text. 
- Problemes lingüístics més destacats. 
- Manera de presentar la informació. 
- Adaptacions necessàries d'estructura i d'estil per millorar el resultat final del 
text. 
- Criteris generals d'estil en la redacció administrativa. 
- Terminologia i fraseologia administrativa. 
- Convencions: majúscules i minúscules; abreviatures, sigles i símbols; 
tractaments protocol·laris. 
- Criteris generals de presentació de documents: capçalera i segells, citació de 
preceptes legals, signatura, datació, indicacions de quantitats, indicacions de 
lloc. 
- Webs d'interès en matèria lingüística.

METODOLOGIA
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Redactar documents a partir de supòsits pràctics. Revisar i corregir documents 
reals que aporti l'alumnat, etc.

AVALUACIÓ

Avaluació continuada

MÉS INFORMACIÓ

Per a més informació contacteu amb la Sra.M. Antonia Viladot al telèfon 
 

 97350070 o emailantov@urgell.cat
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