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AULA Veure l’apartat HORARIS de la pàgina web del 
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PROFESSOR/A RESPONSABLE  Flora Grífol Aldabó 

DEPARTAMENT Educació i infància (Ajuntament de Lleida) 

ADREÇA ELECTRÒNICA fgrifol@uoc.edu 

OBJECTIUS − Adquirir habilitats per a crear, modificar i 
compartir documents a través de Google Drive. 

− Adquirir habilitats per consultar dubtes lèxics en 
les webs recomanades. 

− Conèixer els conceptes bàsics i la teoria ne-
cessària per a fer una redacció correcta en els 
documents formals. 

− Conèixer les convencions lingüístiques bàsi-
ques per als documents formals.  

− Identificar diferents models i constituents de 
documents personals, oficials, professionals i/o 
comercials.  

− Ser capaços de redactar qualsevol dels docu-
ments estudiats al llarg del semestre. 

CONTINGUTS 1. Convencions lingüístiques. 

2. Models d’escrits i documents. Identificació i 
redacció de llurs constituents. Confecció de 
plantilles. 

a) personals: cartes al director. 

b) oficials: convocatòries de reunió, acta, 
sol·licitud. 

c) professionals i/o comercials: carta de recla-
mació, . 

3. Recursos no lingüístics: tipus de paper, tipo-
grafia, presentació, marges, (...). 

METODOLOGIA L’assignatura es treballarà en la seva totalitat a través 
de Google Drive, on la professora allotjarà els models 
de documents i els alumnes hi treballaran perso-
nalment els propis documents que, un cop fets, 
compartiran amb la resta dels alumnes o exclusi-
vament amb la professora, segons sigui el cas. 

Al llarg del curs, els alumnes hauran de presentar 
un seguit de pràctiques (individuals) el calendari de 
les quals se’ls lliurarà el primer dia de curs. 



AVALUACIÓ L’avaluació serà continuada i es fonamentarà 
principalment en les pràctiques (individuals) que 
els alumnes hauran anat lliurant al llarg del curs. El 
percentatge de cada una d’aquestes pràctiques 
vindrà especificat en el calendari de lliuraments que 
se’ls donarà el primer dia del curs. 

LLENGUA DE DOCÈNCIA Català 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA � PROA BUTXACA (2000) Escriure és fàcil. 

Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 

� J. BADIA, N. BRUGAROLAS, J. GRIFOLL (2002) 

Curs de llengua catalana Nivell C. Barcelona: 

Castellnou edicions. 

� N. BRUGAROLAS ET ALTERA (2005) Curs de 

llengua catalana Nivell D. Barcelona: Castellnou 

edicions. 

� SERVEI DE LLENGUA CATALANA (2003) 

Documents administratius. Barcelona: UB. 

ALTRES RECURSOS Webs de consulta de documents, dubtes lexicogrà-

fics o de consulta general (Optimot). 

 


