Edición y Corrección en
el Entorno Digital

Fitxa Tècnica
Codi:
CERREL-I1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
- Titulats de grau o equivalent en Filologia, Traducció, Comunicació, Periodisme i d'altres
disciplines relacionades.
- Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic en espanyol, amb
experiència prèvia o que s'hi vulguin dedicar professionalment.
- Professionals com ara traductors, periodistes, professionals de l'àmbit de la comunicació,
etc., que vulguin actualitzar o aprofundir els seus coneixements d'espanyol.
Objectius:
Formar professionals de la llengua que puguin desenvolupar tasques de edició i correcció a l'entorn digital.

Dates:
del 21/10/2019 al 08/12/2019
Horari:
MOODLE (Campus virtual)
Ubicació:
Moodle
Impartició:
online
Durada:
6 ECTS
Preu:
380 €
Coordinació acadèmica:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Contacte:
Raquel Ramos - raquel.ramos@fundacio.urv.cat

Programa
Mòdul:

MÒDUL 1: Edició i correcció a l'entorn digital

ECTS:

6

Durada:
Contingut:

60 h.
Mòdul 1. Edició i correcció a l’entorn digital
Crèdits: 6 ECTS (60 hores) / Modalitat: virtual

Mètodes i Entorns de Treball de la Correcció i l’Assessorament Lingüístic
José Antonio Moreno Villanueva (Professor i tècnic de llengua
espanyola del Servei Lingüístic de la URV)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tasques del corrector i l’assessor lingüístics
Tipus de correcció: correcció ortotipogràfica i correcció d’estil
Mètodes de correcció: tècniques, signes i fraseologia
La correcció en l’àmbit editorial i a l’àmbit de la premsa escrita
La correcció i l’assessorament lingüístic per a empreses i institucions
La correcció a l’entorn digital

Edició Digital, Autoedició i Llibres Electrònics
Jaume Llambrich Brull (Tècnic editorial de Publicacions URV)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducció a la historia de l’edició
Edició i autoedició
Les parts d’un llibre, la tipografia i el disseny d’una publicació
La recepció d’originals i el flux de treball editorial
Modalitats d’edició: del paper al suport digital
Software d’edició i formats de lectura digital

Edició i Redacció en Internet
Javi Polinario (Periodista científic especialitzat en xarxes socials)
1. Conceptes bàsics d’escriptura per a la xarxa: multimedialitat,
interactivitat i hipertextualitat
2. Estructura dels textos per a internet
3. Posicionament dels textos digitals en los buscadores
4. Regles de escriptura en las xarxes socials
5. Dinàmica d’una redacció digital
6. Edició d’un mitjà digital

Fundació URV. Centre de Formació Permanent
Av Onze de Setembre, 112. 43203 REUS
Tel.: 977 779 950 Fax: 977 310 113
formacio@fundacio.urv.cat

www.fundacio.urv.cat/formacio

