Recursos en Internet sobre
el llenguatge administratiu

Llenguatge administratiu. Proves de la JQCV
http://www.edu.gva.es/polin/val/jqcv/capacitacio_llenguatge_admin_estructura.html

Manual de documents i llenguatge administratius
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/manual_administratiu.pdf
«El Manual de documents i llenguatge administratius és una publicació
que la Universitat Jaume I va començar a publicar l'any 1992 amb
l'objectiu de regular i unificar l'elaboració de la documentació institucional
i de fixar-hi el model de llenguatge administratiu, especialment pel que fa
a l'estil i a la unificació dels criteris lingüístics i de les convencions que li
són pròpies.
Posteriorment, a l'edició que elaborà el Servei de Llengües i Terminologia
es van afegir la Universitat de València, la Universitat d'Alacant i la
Universitat Politècnica de València, cosa que converteix el Manual en
referència obligada per a les administracions universitàries valencianes.»

Documentació jurídica i administrativa
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/document.pdf

«Obra que aplega la versió actualitzada de la documentació jurídica i
administrativa difosa anteriorment a través de les revistes del
Departament de Cultura Llengua i Administració i Llengua i Ús i aquest
mateix web. En tots els casos es tracta de models de documents que
s'havien anat elaborant en el si de la Comissió Assessora de Llenguatge
Administratiu. Els documents i els criteris de redacció s'han actualitzat en
diferents aspectes, però sobretot tenint en compte les modificacions
normatives que els afecten, entre les quals cal destacar les derivades de
l'aprovació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.»
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Curs de Llenguatge Administratiu Valencià
http://web.ua.es/va/cau/curs-de-llenguatge-administratiu-valencia/llenguatge-administratiu.html
En aquesta pàgina es posa a la nostra disposició l'actualització de les
explicacions i els exercicis sobre llenguatge administratiu valencià que es
va oferir en el curs Recursos Informàtics Aplicats a la Redacció de
Documents Administratius.

Elaboració de documents administratius
http://www.diba.cat/formacio/centre_de_recursos_nous/cursos/doc_administratius/html/index.html
«Una administració pública moderna, al servei del ciutadà,
s’ha de caracteritzar, entre altres aspectes, per dur a terme
les seues actuacions amb la màxima eficàcia i transparència
possibles. Si es té en compte que aquestes actuacions
s’expressen principalment a través del canal escrit, sembla
lògic pensar que el format i l’estructura del document o el
tipus de llenguatge que s’utilitze en la redacció dels
documents administratius ha de ser matèria de reflexió
constant.
»Consegüentment, a l’hora de redactar-los cal fer un veritable
esforç tant per a utilitzar un llenguatge que siga clar i
entenedor, com per a presentar la informació de forma
racional, és a dir, ordenada segons les necessitats
comunicatives de cada document.»

Autoaprenentatge del llenguatge jurídic
http://www.gencat.cat/justicia/llengjur/index.html

«Aquest és un curs diferent dels convencionals: és un curs en
línia totalment flexible en què l'usuari decideix què vol
aprendre de llenguatge jurídic, quan ho vol aprendre i en quin
ordre ho vol aprendre.
Està dividit en tres apartats: teoria, exercicis i documents. Els
exercicis constitueixen la part interactiva del curs, ja que
permeten a l'usuari entrenar-se, avaluar-se, comptabilitzar les
respostes encertades i veure les solucions. En l'apartat de
documents, s'ofereixen les estructures dels escrits jurídics
més habituals, juntament amb exemples.»

2

Recursos en Internet sobre
el llenguatge administratiu

Vocabulari administratiu
http://www.uv.es/snl/v/docs/Terminologia/vocabularis/Dret%20Administratiu.pdf

«L’obra que teniu a les mans s’insereix en una col·lecció de vocabularis bàsics
nascuda amb la voluntat d’atendre una necessitat evident: la difusió de
terminologia especialitzada entre els estudiants de la Universitat de València.
El seu objectiu concret és facilitar el coneixement de la terminologia pròpia de
cada àrea específica entre els estudiants de la llicenciatura de Dret, però també
pot ser d’utilitat per a l’alumnat d’altres titulacions que cursa assignatures
relacionades amb les disciplines corresponents.»

Vocabulari de dret
http://www.edu.gva.es/polin/docs/voc_dret.pdf

Vocabulari administratiu
http://www.edu.gva.es/polin/docs/voc_admin.pdf
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Terminologia jurídica i administrativa
http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/doc_63917579_1.pdf
«La finalitat d’aquesta fitxa és aplegar la terminologia més usual de dos tecnolectes —o varietats
lingüístiques funcionals de disciplines tècniques— que estan interrelacionats: el llenguatge jurídic i
l’administratiu.»

Ajuda SALT
http://www.edu.gva.es/polin/docs/webhelp/Ajuda_SALT.htm#presentacio.html
L’ajuda conté la informació lingüística necessària per a resoldre
els dubtes que poden sorgir a l’hora d’expressar-se en valencià,
tant per escrit com oralment.
En primer lloc, es poden consultar els aspectes
lexicogramaticals més importants del valencià, que s’inclouen
en els apartats Gramàtica i Doblets lingüístics.
En segon lloc, hi ha informació sobre els aspectes
ortotipogràfics, de traducció i d’estil, formada pels apartats
Majúscules i minúscules, Criteris de traducció, Normes de
citacions bibliogràfiques, Tipus de lletra, Signes de puntuació,
Abreviacions, Tractaments i Toponímia.

Majúscules i minúscules
http://www.cicac.org/sl_ca/attachments/019_majuscules.pdf
«Les convencions referents a l’ús de les lletres majúscules i minúscules no
formen part, almenys en aparença, dels assumptes lingüístics crucials (o, si
voleu, majúsculs).
En canvi, és evident que un sistema d’escriptura ben establert i coherent no
es pot donar per acabat sense convencions d’aquesta mena. Totes les
persones que escriuen o revisen textos han de poder tenir uns criteris de
referència per resoldre de manera
homogènia l’ús de les majúscules i les minúscules.»

Abreviacions
http://www.cicac.org/sl_ca/attachments/019_abreviacions.pdf

«És òbvia la vitalitat que en el nostre entorn tenen les formes gràfiques
abreujades que coneixem amb el nom genèric d’abreviacions. Sovint, ni qui
redacta ni qui llegeix un text és conscient del nombre d’abreviacions que fa
servir i que interpreta. Per tant, les normes que haurien de regir-ne l’ús són
també poc conscients.»
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Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la
llengua
http://www.cicac.org/sl_ca/attachments/019_sexisme.pdf
«El llenguatge és com un mirall que reflecteix la societat que l’utilitza; una
eina que vehicula el nostre pensament, organitzant-lo i estructurant-lo,
incorporant creences, valors, prejudicis i estereotips. Per això, la
persistència de pràctiques discriminatòries en l’ús de llenguatge no és cap
altra cosa que un senyal de la presència generalitzada de sexisme en la
nostra cultura.»

Llenguatge administratiu igualitari
http://www.mataro.org/portal/contingut/document/normativa/reglaments/docs/llenguaigual.pdf

«El llenguatge, que és un reflex de la societat en què vivim, massa sovint
ajuda a la permanència de certs valors i estereotips en favor de la
discriminació. Creiem, per tant, que l’Administració ha de posar eines i
recursos per tal que no només amb les nostres polítiques envers la
ciutadania, sinó també amb la manera de comunicar-nos-hi i d’atendra-la,
ajudem a aconseguir una societat més igualitària i justa.»

Comissió Interuniversitària de Llenguatge Administratiu i Jurídic
http://www.ub.cat/sl/cilaj/
«La Comissió Interuniversitària de Llenguatge Administratiu i
Jurídic (CILAJ) aplega els tècnics dels serveis lingüístics
universitaris i els serveix de plataforma d’intercanvi d’experiències
i inquietuds en matèria de llenguatge administratiu i jurídic.»
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