ÀMBIT ACTIVITAT ADMINISTRATIVA

C19-047 / Curs: Redacció
d’informes tècnics

Objectius

· Conèixer els criteris d’estil de la redacció administrativa.
Modalitat
Presencial

Programa

3. El procés lògic de la informació que s’ha de presentar en aquests
documents.

6. Les adaptacions necessàries d’estructura i d’estil per millorar el
resultat final del text.

fonamentalment en aspectes relacionats amb la sintaxi i la incorporació
· Analitzar i detectar problemes de redacció en produccions pròpies

Acreditació
Assistència i
aprofitament

i en la dels altres seguint les pautes de revisió de textos.
· Apreciar la importància de redactar els informes de forma clara, precisa
i concisa.
· Ser conscients dels punts forts i febles de les habilitats en redacció i la

4. L’adequació del llenguatge a les necessitats d’aquests documents.
5. El reconeixement dels defectes que poden presentar els
documents que aportin els alumnes per treballar aquests textos.

· Millorar la competència de redacció escrita de les produccions pròpies
de lèxic modern.

1. Els criteris d’estil per aplicar-los en la redacció d’informes.
2. L’estructura dels informes tècnics.

· Definir la tipologia dels informes tècnics.

necessitat de seguir millorant després de la formació.
Nivell

Avançat

Destinataris

Personal tècnic de l’Administració que ha de redactar informes (urbanisme,
mediambient, etc). És aconsellable tenir el nivell C de català.

Metodologia

7. L’acceptació de noves pautes de treball a l’hora de redactar els
informes.

Els participants hauran d’aplicar els criteris establerts sobre documents
aportats per ells mateixos. Metodologia molt pràctica i participativa.

Altres dades
Lloc: Tarragona

Dies: 14, 21 i 28 de febrer i 7 de març
Horari: 10 a 14 h
Durada: 16 hores
Places: 25

AFEDAP / Pla de formació per a l’ocupació dels empleats públics - 2019
Diputació de Tarragona - Servei d’Assistència Municipal

Inscripcions

Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba
a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

