
Vicent Usó (Vila-real, 1963) és escriptor. Ha publicat una dotzena de novel·les i ha guanyat alguns dels 
premis més prestigiosos de la literatura catalana, com ara l’Octubre de Narrativa. A més, ha quedat dues vegades 
finalista del més important de tots, el Sant Jordi de Novel·la. Durant més de deu anys, ha exercit de periodista 
cultural als diaris Mediterráneo i Avui i a les revistes Caràcters i Lletres Valencianes. De manera esporàdica, 
ha col·laborat amb diaris com El País o revistes com El Temps, L’Illa o Òmnium, entre altres. Igualment, ha fet 
guions per a televisió i teatre de carrer. Més informació:  www. vila-real.com/vicentuso

CODIRECTOR I 
PROFESSOR

Josep Antoni Ysern i Lagarda. Professor Titular d’Universitat. Departament de Filologia Clàssica. Facultat 
de Filologia. UNED.DIRECTOR

Las ponencias del curso podrán seguirse presencialmente y on-line en diferido.

ELS SECRETS D’UN TEXT ATRACTIU. 
TALLER DE REDACCIÓ 2015/2016

Els alumnes interessats a participar hauran de formalitzar la matrícula a través del Centre Associat després 
d’abonar l’import en el següent compte bancària: 

Caja Rural de Vila-real - Nº de cuenta: ES97 - 3110 - 2818 - 4527 - 2000 - 5137 
o a l’enllaç: http://extension.uned.es/actividad/idactividad/9749

INSCRIPCIÓ

PROGRAMA
1. L’ordre de la ment i l’ordre de l’escriptura
2. Les claus d’una frase òptima
3. El paràgraf

4. Criteris per triar les paraules
5. El gerundi: usos correctes i incorrectes
6. Els signes de puntuació



PRESENTACIÓ
Escriure és una eina bàsica de l’ésser humà. I un instrument quotidià per comunicar-nos amb els altres però 
també per mostrar les nostres capacitats o fer valer els nostres drets, tant en l’esfera privada com en la pública. 
De la nostra capacitat per escriure bé, és a dir per expressar amb precisió, coherència i estil les nostres idees 
pot dependre que un currículum sigui vist amb bons ulls, que un escrit administratiu sigui millor considerat o 
que qualsevol comunicació que realitzem sigui clara, atractiva i eficaç.

1,5 crèdits ECTS
ELS SECRETS D’UN TEXT ATRACTIU. 

TALLER DE REDACCIÓ 2015/2016

“Els secrets d’un text ben escrit” pretén dotar als estudiants de les eines indispensables per millorar la seva 
expressió escrita. A través de classes teòriques i exercicis pràctics, el taller abordarà matèries com les claus 
d’una frase ben construïda, els criteris per triar les paraules més adequades o les normes de puntuació, entre 
uns altres, i posarà sobre avís als alumnes que defectes han d’evitar i que estratègies s’han d’utilitzar per millorar 
la seva expressió escrita.

OBJECTIUS I 
METODOLOGIA

Duració: DiLLUNS de 19h a 21h. (26 hores presencials i 4 hores no presencials)

Preu: 65 euros
Data d’inici:   05 d’octubre de 2015
Data de finalització:   25 de GENER de 2016

Lloc de cel·lebració:  Les classes s’impartiran en el 
Centre Associat a la UNED de Vila-real.
C/Arrabal del Carmen, 82.   12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964523361 - mail: info@vila-real.uned.es

INFORMACIÓ
BÀSICA


