PROJECTE EMPRESES LINGÜÍSTICAMENT RESPONSABLES (ELR)
Fase 2: ACORD D’ADHESIÓ

La responsabilitat social empresarial (RSE) dibuixa un model d’empresa compromesa amb el territori i que incorpora els
valors mediambientals, socials i també lingüístics i culturals com a marca de millora contínua.
Les empreses lingüísticament responsables apliquen aquests valors en el seu estil de gestió perquè saben que totes les
llengües no només són elements econòmics d’impacte en els mercats sinó que representen una connexió amb la cultura
del territori on s’ubiquen. En virtut d’aquest compromís social i lingüístic,

Aquesta empresa
Nom de l’empresa

NIF

Nom representant empresa

Activitat

Adreça

Població

c/e

Telèfon

Web (URL)

Xarxes socials

Acorda
1. Treballar per fer que l’empresa sigui lingüísticament responsable en el territori:
 Editar els documents de màxima difusió en català, clar i correcte
 Tenir la pàgina web també en català, i que sigui clara i correcta
 Garantir que l’atenció oral al client es faci en català
2. Treballar per fer que l’empresa sigui lingüísticament responsable dins la mateixa organització:
 Elaborar la documentació interna en català i amb qualitat lingüística.
 Garantir que algun dels seus treballadors assisteixi a la sessió de Recursos lingüístics a la xarxa.
 Informar tot el personal dels cursos opcionals de la pàgina 3 d’aquest full d’adhesió.
L’empresa es compromet a complir aquests acords en un any a partir de la signatura, amb l’objectiu de continuar
millorant si vol renovar el compromís de ser empresa lingüísticament responsable i seguir treballant nous aspectes l’any
següent, si així ho decideix.
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Per la seva banda, a través del CNL de Girona,

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) es compromet a
1.

Incloure l’enllaç de l’empresa al web del CPNL

2.

Oferir a l’empresa:


Assessorament gratuït durant un any per corregir documents breus (segons el protocol del CPNL) o
revisar la pàgina web.



Acompanyament (coaching) lingüístic gratuït durant vint hores per elaborar un pla de millora en les
comunicacions orals i escrites de l’empresa.



Formació especialitzada del full 3 d’aquest document.

Aquest acord té una vigència d’un any, des del dia ....................... al dia ..........................
Aquest acord té una vigència d’un any.
I, com a prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest acord de col·laboració en tres exemplars.
I, com a prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest acord d’adhesió en tres exemplars.

Consorci per a la Normalització Lingüística

Empresa

Signatura de la representant

Signatura del/de la representant

Montserrat Mas i Margarit

Data:
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Programa de formació
La sessió Recursos lingüístics a la xarxa és imprescindible per acreditar la segona fase del projecte Empreses lingüísticament responsables. Marqueu amb una creu el dia i l’horari en què preferiu fer-lo.

Recursos lingüístics a la xarxa (2 h)


3 de maig, de 9.30 a 11.30 h (gratuït)



3 de maig, de 16 a 18 h (gratuït)



4 de maig, de 9.30 a 11.30 h (gratuït)

El curs repassa els principals recursos que hi ha a
Internet per treballar en català. El material s’adapta al
perfil tècnic de l’alumnat, i es treballa amb les eines més
adequades a cada àmbit laboral.

Cursos especialitzats
Aquests cursos són opcionals. Si voleu fer algun d’aquests cursos, marqueu amb una creu el calendari i l’horari que trieu.

Parlar per comunicar (4 h)



26 d’abril, de 9 a 13 h (7,94 €)
24 i 26 d’abril, de 9.30 a 11.30 h i de 16 a 18 h (7,94 €)

Cartes i correus electrònics (6 h)


10 i 17 de maig, de 9.30 a 12.30 h (11,15 €)

Escriure a les xarxes socials (6 h)


24 i 31 de maig, de 9.30 a 12.30 h (11,15 €)

El curs proposa una reflexió sobre la nostra manera de
parlar en públic. A partir de l’anàlisi de models diversos,
es donen eines que ens ajudaran a fer millors
presentacions, a trobar arguments i a transmetre amb
més eficàcia el nostre missatge.

A partir de l’anàlisi de models de carta formal i de
correus electrònics de l’àmbit laboral, el curs ensenya a
escriure aquestes dues tipologies de textos tenint en
compte la disposició dels elements, el tractament, el
registre, la cohesió i les convencions lingüístiques.

Partint de la descripció de les principals xarxes socials, el
curs dona pautes i criteris lingüístics per redactar textos
efectius i adequats a cada xarxa.

Cursos generals presencials i en línia (Parla.cat)
Cursos trimestrals de diferents nivells per aprendre a parlar i escriure en català a l’octubre, al gener i a l’abril. Cursos
intensius d’estiu. Preus, inscripcions i altra informació al Servei de Català d’Olot-la Garrotxa, carrer de Joan Pere Fontanella,
3, 1r (edifici Can Monsà). 17800 Olot.- 972 27 09 02 - olot-garrotxa@cpnl.cat.

