CURSO DE COMUNICACIÓN PARA ORGANIZACIÓNS DEPORTIVAS

OBXECTIVOS
•
•
•

Fomentar e mellorar a comunicación en lingua galega no ámbito do deporte.
Incrementar a comunicación escrita en lingua galega nas organizacións.
Proporcionar ferramentas para a mellora da xestión da comunicación nas organizacións.

ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar ferramentas para a mellora da comunicación escrita.
Estender o uso do galego nas comunicacións relacionadas co ámbito do deporte.
Dar a coñecer as características da redacción deportiva en galego entre os xornalistas dos principais medios
de Galicia.
Estender entre directivos de organizacións deportivas técnicas para o desenvolvemento de reunións eficaces.
Tomar conciencia de utilizar a lingua do xeito correcto.
Dominar a terminoloxía do deporte en lingua galega.
Coñecer as diferentes ferramentas de consulta.

LUGAR, DATAS E HORARIOS
Lugar: Aula CeMIT Ourense, rúa do Progreso, 44, 32003 Ourense
Datas: venres 27 de setembro e 4 de outubro de 2013
Horarios: de 17.00 a 21.00 horas
Prazo de inscrición: até o día 26 no correo electrónico: normalizacionlinguistica@ourense.es ou ben no teléfono
988391290
Prazas limitadas

CONTIDOS
A COMUNICACIÓN NAS ORGANIZACIÓNS
1. A imaxe da organizacións.
2. Un xogo de roles: das vitorias de equipo ás notas de prensa
3. A comunicación estrutural
4. As habilidades sociais e de comunicacións
◦ Asertividade
◦ Escoita activa
◦ Comunicación persuasiva
◦ Resolución de conflitos
REDACCIÓN DEPORTIVA
1. Normas básicas de redacción profesional: os libros de estilo
2. Redacción e estilo
◦ Do redactor ao lector, a importancia de planificar o texto
◦ Xéneros, rexistros e niveis de adecuación.
◦ Claridade, ritmo e concisión
◦ Maiúsculas, minúsculas e sentido común.
◦ Estranxeirismos e préstamos na linguaxe deportivas
◦ A redimensión das palabras
◦ Vicios estilísticos: “ingresou na área”, “un porteiro inédito”,...

◦
3.
4.
5.

“Eu non son eles”: cuestión de concordancia
De banquiños a bancadas: problemas do léxico deportivo.
Fontes de consulta para autoaprendizaxe.
Da importancia do uso da lingua galega no deporte.

ETICA-MENTE: PRINCIPIOS DA LINGUAXE NON-SEXISTA
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