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Com s’escriu…?

On puc trobar sinònims?

?

?

?

On puc fer un curs de català?

?

Em puc refiar del traductor automàtic?

Com es diu….?

?

?

?

Amb majúscules o minúscules?

El català a mà
#SomUGT #SomServeiLingüístic

?

El Servei Lingüístic de la UGT de Catalunya
t’ajuda a resoldre els dubtes lingüístics i
t’ofereix totes aquestes eines:

?

• Un blog de català amb un munt de
recursos gratuïts i molt ben endreçats:
http://catala.ugt.cat

• Responem les teves consultes per
telèfon o per correu electrònic.

?

• T’assessorem en la redacció de textos
(pancartes, tríptics, butlletins, cartes,
correus electrònics, projectes,
memòries, etc.) i en llenguatge
especialitzat ( jurídic, administratiu,
vocabulari laboral...).
• Organitzem tallers d’e ines de català. Són
pràctics, breus i intensos, t’assegurem
que en trauràs profit!

?

?

?

?

• Si entens el català però encara no t’has
llançat a parlar-lo, t’hi ajudem: apunta’t
als tallers «Situa’t i practica el català»!

• Impulsem els intercanvis lingüístics
mitjançant el CFA Maria Rúbies i l’Avalot.
• Et posem en contacte amb el programa
VxL de parelles lingüístiques.
• Ets delegat/ada en una empresa o d’un
sector? Podem organitzar cursos de
català a mida per als afiliats i afiliades
de la teva secció sindical.

?

?

• Fem propostes per dur a terme
campanyes de normalització lingüística
en sectors concrets.
• Segueix-nos i estigues al dia de les
activitats i recursos que impulsem:
Blog: http://catala.ugt.cat
Twitter: @catalaugt
Troba’ns a:
de la UGT de Catalunya
Telèfon: 93 295 61 00 ext. 28013
serveilinguistic@catalunya.ugt.org
Rambla del Raval, 29-35, 5a planta
08001 Barcelona
Servei Lingüístic

Amb el suport de:

?

?

?

?
?

Mots encreuats de la negociació col·lectiva

Quinze paraules i expressions que fem servir al sindicat.
Posa’t a prova!

Horitzontals

Verticals

3. Abreviatura de «recursos humans».

1. Vigència d’u n conveni col·lectiu més enllà del període

6. Acció de readmetre.

de vigència en què s’hagi pactat.

7. Document que s’a djunta en un conveni col·lectiu, en
què detallen les taules salarials i altres informacions.
8. Bancarrota.

2. Distribuir a prorrata.
4. Que penca molt.
5. L’han... i té permís per abandonar el seu lloc de treball

10. Accident en el trajecte (paraula composta, escriviu-la
sense els espais).

i dedicar-se a funcions sindicals.
9. Pagament del salari per endavant o abans del termini

13. Expressió equivalent d’«a destajo», en català
(escriviu-la sense espais).
14. Equips de protecció individual.

establert.
11. Agitació popular, aplec tumultuós.
12. Clàusula de... salarial.

15. Ras i curt, salari.
Solució i recomanacions segons el nombre d’e ncerts a http://catala.ugt.cat/mots-encreuats

El català a mà
#SomUGT #SomServeiLingüístic

