
Que el llegir no 
ens faci perdre 

l'escriure

Aquesta sessió està adreçada als 
professionals de micro, petites i mitjanes
empreses que treballeu en el sector del
disseny gràfic, la reprografia, la publicitat,
l’etiquetatge, la retolació, la senyalística, la
serigrafia, etc. També està oberta als futurs 
emprenedors que s’estan formant en acadèmies 
o a les universitats.

Sessió     formativa
Girona, 25 de maig de 2011

in

L’excel lència lingüística 
afegeix valor a l’empresa

.

Us oferim una sessió molt àgil i de curta 
durada, de tres hores, que us pot sortir
molt a compte, ja que us pot estalviar 

temps, diners i maldecaps. El contingut 
formatiu és prou pràctic i variat perquè 
hi trobeu aplicacions per desenvolupar, 
de manera ràpida i eficaç, les vostres 

competències professionals.

La formació anirà a càrrec de 
personal de l’Ajuntament de Girona, 
del Consorci per a la Normalització 
Lingüística, de la Plataforma per la 

Llengua i de Consum Català.  
Organitzat per:        Amb la Col·laboració de:

Amb el suport de:



DE 2/4 DE 12 A 2/4 D’1
Segon bloc de microponències

Lliçons pràctiques amb exemples del carrer

Farem un repàs gràfic d’errades comunes. Gairebé 
segur que, en més d’una ocasió, tots ens hem trobat 
amb algun problema en feines que, per no quedar 
malament amb el client, hem hagut de repetir, amb els 
costos que això representa, per problemes derivats 
d’un mal ús de la llengua.

“Clar i català!” Com redactar amb eficàcia

A partir d’exemples reals, de traduccions fetes 
literalment o mitjançant traductors automàtics, veurem 
que sovint els resultats són poc entenedors, poc 
genuïns i fins i tot còmics.

La selecció i la formació del personal. “Triar els 
millors, per demanar que no quedi...”

Explicarem com es poden fer proves de nivell o quines 
titulacions es poden demanar. També coneixerem els 
cercadors d’empreses i de professionals de la llengua 
i els cursos que s’ofereixen.

Les subvencions

Exposarem l’estat actual de les subvencions que 
s’atorguen per afavorir la normalització lingüística.

Les preguntes més freqüents

Obrirem un torn de paraules per escoltar i mirar de 
resoldre els dubtes que ens vulgueu plantejar.

DE 2/4 D’1 A LA 1
Conclusions: el nostre compromís de millora

OBJECTIU

El nostre propòsit és informar els professionals sobre 
la importància de la qualitat lingüística i facilitar el 
coneixement i l’ús d’eines útils per aconseguir-la, per tal 
que les puguin integrar en la seva cultura empresarial.

INSCRIPCIÓ

La inscripció és gratuïta. Cal que envieu un correu 
electrònic a l’adreça jpiquer@ajgirona.cat amb les 
dades següents:

- Nom de l’empresa

- Nom dels treballadors que assistiran a la jornada

- Telèfon de contacte

Termini d’inscripció: del 9 al 20 de maig

Places limitades a 50 assistents (en cas que se superi 
el nombre d’inscrits es valorarà la possibilitat d’oferir 
una segona sessió).

Totes les persones participants rebran una certificació 
d’assistència.

Si convé, també ens podeu plantejar la possibilitat 
de planificar posteriors actuacions, adaptades i 
personalitzades per a empreses concretes, en horaris 
i llocs convinguts.

Per a més informació: tel. 972 419 438 (Jaume Piquer)

LLOC

Casa de Cultura de la Diputació de Girona
Plaça de l’Hospital, 6
17002 Girona

PROGRAMA

DE 3/4 DE 10 A LES 10
Rebuda de les persones assistents

DE LES 10 A LES 11
Benvinguda i primer bloc de microponències

El marc legal

Resumirem l’estat actual de la legislació lingüística al 
nostre país.

El català com a responsabilitat social de les 
empreses

La relació de les empreses envers la llengua catalana 
s’està convertint en un paràmetre important per valorar 
la seva responsabilitat social. A partir d’exemples de 
bones pràctiques reflexionarem sobre algunes pautes 
que ens poden ajudar a millorar aquest aspecte.

Els recursos en línia

Repassarem els nous recursos que hi ha a la xarxa 
a l’abast de tothom: Optimot, Cercaterm, diccionaris 
en línia, programari i també els recursos que se’ns 
ofereixen des del CPNL.

El multilingüisme

Oferirem orientacions per al multilingüisme als webs 
d’empresa i comentarem les possibilitats de noves 
eines.

A LES 11
Pausa-cafè i punt de trobada i contacte

Que el llegir no ens faci perdre l'escriure
Girona, dimecres 25 de maig de 2011


