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A qui va adreçat
Professionals dels àmbits de la salut, 
ensenyament i l’atenció d’infants, adolescents 
i famílies.

Raquel Picolo.
Escriptora.
Professora d’escriptura.
Conductora de grups de lectura. 

Docent 

Presentació
Escriure bé vol dir fer arribar el missatge que 

es vol transmetre al receptor amb precisió, 

claredat i força. Això depèn, en primer lloc, 

de saber què es vol dir, quin és exactament 

el missatge. En segon lloc de trobar la millor 

manera d’interessar el lector. I en tercer lloc 

de saber explicar-lo amb bons arguments, 

contraarguments, exemples i històries i fer-

lo amb les paraules i el ritme adients.



Objectius
• Aprendre a planificar i dissenyar textos en 

el context de la comunicació científica i 
divulgativa.

• Conèixer la importància de l’storytelling a 
l’hora d’apropar-se al lector.

• Escriure textos més clars, concrets i 
facilitadors de la lectura.

• Augmentar la consciència textual i lingüística.

Continguts
1. Les fases de l’escriptura. 

2. L’anàlisi del receptor. Les veus de l’autor. 

3. El disseny del text. 

4. Storytelling.

5. Paràgrafs, frases i paraules

Metodologia
Participativa i vivencial.



www.orientat.org

SEU CENTRAL
C/ C. Vidal i Barraquer, 28
08830 Sant Boi de Llobregat
T. +34 936 358 810
orienta@fundacioorienta.com

Total hores:  4h.

Dia formació:  24 de maig de 2017

Horari:  de 15 a 19h.

Lloc:  Sala d’Actes Fundació Orienta

c/ Lluis Castells, 21 - 08830 Sant Boi (Barcelona)

Preu:  35€ abans del 12 de maig de 2017

 50€ desprès del 13 de maig de 2017

Inscripcions fins al 19 de maig de 2017
(L’aforament del curs està limitat i l’admissió al mateix es 

realitzarà per rigorós ordre d’inscripció)

Transferència bancària al número de compte 
ES46.0081.0006.27.0001302533

Enviar mail a aula@fundacioorienta.com, amb el 
comprovant bancari adjuntant les dades següents: 
nom i cognoms, e-mail, professió, centre de treball 
i telèfon.

També podeu formalitzar la inscripció i pagament a 
aquesta formació a través de la nostra pàgina web:

http://www.fundacioorienta.com/cursos/

Més informació:  Maria José Muñoz - Tel. 93 635 88 10

Inscripcions 


