Tècniques d’expressió escrita
TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ PER A L’EXCEL·LÈNCIA DELS TEXTOS
Qualsevol missatge que deriva de l’empresa, tant a nivell oral, escrit com visual, està projectant implícitament una imatge de
l’organització a l’exterior. És per aquesta raó que és imprescindible garantir que tots els missatges que s’elaborin per part de
qualsevol persona de la plantilla mostrin la qualitat i excel·lència que volem projectar com a empresa.
La capacitat d’expressar-se per escrit amb precisió, concisió i fluïdesa, alhora que s’empra un registre adequat en funció del target a
qui t’estàs dirigint, no sempre resulta una tasca fàcil. En aquest curs s’oferiran eines i tècniques de comunicació escrita que permetran
dotar d’instruments a les persones assistents per tal que mostrin en els seus escrits tant interns com externs un missatge de qualitat,
coherent i integrat als valors de l’empresa.

OBJECTIUS

Utilitzar correctament les tècniques d’expressió escrita fonamentals.
Adaptar l'estil de redacció amb les necessitats específiques de la situació comunicativa
concreta.
Aprendre a emprar l'estil i el registre més adequat per a cada tipologia de text per aconseguir
l'objectiu desitjat en funció de l’agent a qui ens estem dirigint.
Planificar correctament l’exposició d’un tema ordenant les idees, l’estructura, i concretant l’estil
més adient.
El procés de redacció dels textos d'acord amb els criteris d'eficàcia i funcionalitat.
Execució d’exercicis de redacció amb exemples pràctics (cartes de sol·licitud d’informació,
butlletins informatius, correus electrònics, fullets, correus electrònics, redacció d’actes de reunió,
etc).
Saber fer una revisió crítica del producte oral o escrit elaborat

PERFIL BENEFICIARI

Qualsevol persona de la plantilla, preferiblement aquelles amb un alt pes en la comunicació de
l’empresa o bé que aquelles per les quals l’escriptura sigui una part important de la seva tasca.

HORES I SESSIONS

8h (2 sessions de 4 hores cadascuna)

METODOLOGIA
DOCENTS

Aquesta formació combinarà propostes de conceptualització teòrica amb exercicis, exemples
reals i dinàmiques pràctiques individuals per enriquir i aplicar tots els continguts tractats a la
realitat de cada persona participant.
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