DATA INICI: a definir per l’empresa

COMUNICACIÓ ESCRITA

HORARI: de definir per l’empresa
DURADA: 6 hores

OBJECTIUS
Tots sabem parlar però, perquè ens costa tant escriure?
La comunicació escrita i la forma d’expressar-se ocupen una part del temps laboral del professional.
La manera com ens comuniquem per escrit reflecteix la nostra qualitat professional. Potser has
perdut moltes estones pensant en com escriuràs un informe o un correu o has sentit por de la
pàgina en blanc i no has sabut per on començar. O, fins i tot, has enviat un correu i, quan et
responen, comproves que no t’han entès.
Aquesta formació t’ofereix eines comunicatives bàsiques per millorar la teva expressió escrita i
aconseguir els resultats esperats.
Amb breus apunts teòrics i exercicis pràctics, alguns d’ells basats en les tècniques periodístiques,
milloraràs el teu nivell de redacció.
A través de 2 sessions de 3 hores aprendràs a redactar de manera efiçaç i ràpida
PROGRAMA
SESSIÓ 1: CRITERIS GENERALS PER UNA REDACCIÓ EFICAÇ.
.- Eines comunicatives bàsiques per un text que s’entengui.
.- Estructurar les idees i el text.
.- Estructura informativa: la piràmide invertida. La tècnica de les 6 W.
.- Com podem fer que els textos siguin atractius?
.- Exercicis pràctics.
SESSIÓ 2: TALLER PRÀCTIC DE REDACCIÓ
.- Exercici pràctic de redacció: Com ho faria un periodista?
.- Valorem els textos escrits pels assistents i n’analitzem les fortaleses i debilitats.
.- Consells de redacció i vicis evitables.

PROFESSOR
Núria Riquelme
Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb més de 25 anys
d’experiència professional en diferents mitjans de comunicació com la Cadena SER, RAC1, i
Catalunya Ràdio, entre d’altres. Ha dirigit i presentat nombrosos programes de ràdio com la versió
estiuenca d’”El Món a RAC1” o el “Versió RAC1”. També ha col.laborat a programes de Catalunya
Ràdio i ha exercit de guionista i productora a multitud de programes de ràdio.
En l’actualitat combina l’organització i presentació d’esdeveniments, la formació en comunicació oral
i escrita, la locució d’àudiovisuals i l’assessoria en comunicació a diferents projectes i professionals.

DURADA, CALENDARI i LLOC

PREUS

6 hores en 2 sessions de 3h

PREU CURS: 910€

(Més desplaçament)

FORMACIÓ IN COMPANY

(Cost gestió bonificació 0€)
*Tots els cursos organitzats per l’ENF de 3 o més hores poden ser
bonificats segons el sistema de Formació Continuada a través dels
butlletins mensuals de cotització a la Seguretat Social, sense cost
addicional.
**ENF es reserva el dret d’anul·lar el curs. En aquest cas ho comunicarà
amb temps suficient i retornarà els pagaments íntegres.

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS
Escola de Negocis FOEG
C/Bonastruc de Porta, 15 17001 Girona
972 21 55 34
enf@foeg.cat

