
Proba en galego
Curso de optimización da comunicación para o comerc io

Días: 28 e 30 de setembro e 6 e 8 de outubro
Horario:  de 20.45 h a 22.45 h
Duración: 8 horas, distribuídas en catro sesións de cadansúas 2 horas
Lugar: Pazo da Cultura

Inscricións de balde, ata o 23 de setembro ou ata cubrir as prazas ofertadas (30)
Condición para a inscrición: ter coñecementos básicos de informática a nivel de usuario
Modo de inscrición: no Concello de Pontevedra, SNL, Chalé Fontoira, soto; Campo do Boi,
núm. 2 ; no fax 986851800 ou no enderezo normalizacionlinguistica@concellopontevedra.es

Destinado a: 
 - Comercio e pequena e mediana empresa
 - Persoas con responsabilidade na comunicación da empresa na que traballan
 - Persoas que participan na comunicación empresarial 

Obxectivos:
- Ofrecer un curso práctico, de utilidade máis alá da comunicación
- Achegar documentación práctica e actualizada para a xestión comercial
- Explorar as posibilidades da comunicación para facer máis competitivo o negocio
- Facilitar recursos para a xestión e a comunicación
- Rendibilizar as posibilidades que ofrece a lingua galega no comercio

Contidos:
1 As novas tecnoloxías para a optimización da comunicación (4 horas)

1.1 Software para xestión comercial
1.2 Tramitación en liña da documentación comercial
1.3 Procesadores de textos
1.4 Correctores lingüísticos
1.5 Outros recursos informáticos 

2 O modelo lingüístico para a comunicación empresarial (2 horas)
2.1 Criterios lingüísticos.
2.2 A produción da comunicación escrita 

3. A importancia da comunicación no ámbito empresarial (2 horas)
3.1 A mala comunicación
3.2 Canles de comunicación 

Material complementario: durante o curso entregarase material en soporte CD cos
seguintes contidos: xestión, lingua e comunicación, lexislación do sector comercial e
documentación comercial

Imparte:  Reverso Comunicación, Cultura e Lingua

Proba en galego

Ficha de inscrición
Curso de optimización da comunicación para o comerc io

 Nome e apelidos:

DNI:

Sector do comercio no que traballa:

Nome do comercio no que traballa:

Teléfono/s de contacto (fixo e/ou móbil):

Correo electrónico:

Enderezo postal:

Pontevedra, _____ de _____ de 2009

(Por favor, asine esta solicitude)

De conformidade co previsto na Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, comunicámoslle que

os seus datos de carácter persoal serán incluídos nun ficheiro denominado "Formación", inscrito no Rexistro da

Axencia de Protección de Datos e cuxo responsábel é o Concello de Pontevedra. 

A finalidade desta recollida de datos de carácter persoal é a xestión dos cursos de formación impartidos polo Concello

de Pontevedra. Como titular dos datos, vostede dá o seu consentimento e autorización para a inclusión dos mesmos no

ficheiro anteriormente detallado. En calquera caso, poderá exercitar de balde os dereitos de acceso, rectificación,

cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao Rexistro Xeral do Concello de Pontevedra, situado na praza de

España s/n, 36071 Pontevedra. 

Organiza: Concello de Pontevedra. Concellaría de Normalización Lingüística
Chalé Fontoira, Campo do Boi, núm. 2, soto, 36071 – Pontevedra     SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Tel.: 986 863 157  /  Fax: 986 851 800 normalizacionlinguistica@concellopontevedra.es


