
HELENA
BATLLE JULIÀ

     CONTACTE

      16.05.1991

      Carrer de Sils, 1, 2n 1a

      17411 Vidreres (Girona)

      info@paraulesdetroia.cat

      649 024 152

      Carnet de conduir B

     IDIOMES

      Català: llengua materna / C2

      Espanyol: alt

      Anglès: mitjà-alt (B2)

      Fràncès: bàsic

#Trama SCCL 

Correcció i revisió ortotipogràfica i d'estil de textos en català

Setembre  2016  -  actualitat

A  LES  XARXES

www.paraulesdetroia.cat 

@paraulesdetroia

ÀMBIT LINGÜÍSTIC I EDITORIAL

Editorial Gregal

Tasques de correcció ortotipogràfica i d'estil en català

Tasques de promoció i comunicació: gestió de les xarxes socials, programació

d’activitats, premsa i contacte amb els autors

Gener  2017  -  setembre  2019

ÀMBIT CULTURAL I EDUCATIU

FORMACIÓ ACADÈMICA

2020-2021: Postgrau de Prescripció Lectora (UB)

2019: Postgrau en Llengua Catalana: Correcció de Textos Orals i Escrits
(UdG)

2014: Màster de Comunicació i Estudis Culturals (UdG)

2013: Grau en Història de l’Art (UdG)

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

2016: Nivell superior de català (C2)

2016: Curs de redacció i estil al Laboratori de Lletres (amb Laia Terrón)

2016: Curs de periodisme digital (amb Isaac Salvatierra)

Editorial Trípode

Correcció ortotipogràfica i d'estil de les obres publicades

Tasques de promoció i comunicació: creació de contingut, gestió de les

xarxes socials, programació d’activitats, premsa i contacte amb els autors

Octubre  2019  -  actualitat

#Trama SCCL 

Professora de català bàsic i avançat a centres cívics de Barcelona (CC Navas,

CC Riera Blanca i CC Josep M. Trias i Peitx)

Octubre  -  desembre  2016

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Arxiu, reproducció i consultoria: reproducció de documents i atenció als

usuaris de la biblioteca

Gener  2015  -  gener  20178  -  2019

     INFORMÀTICA

      Pack Office (Word, Excel...)

      Adobe

      InDesign (nivell usuari)

      Comunciació 2.0

lluNNa edicions

Correcció ortotipogràfica i d'estil del contingut editat en català

Actualitat

Urbaning

Correcció ortotipogràfica i d'estil dels plans de barri de l'Ajuntament de

Barcelona

Desembre  2020  -  febrer  2021

Fundació Catalana Síndrome de Down

Correcció i revisió ortotipogràfica i d'estil de les memòries de la FCSD 2019

Abril  -  juliol  2020



ÀMBIT EDUCATIU

SOBRE MI

Em dic Helena, soc historiadora de l’art, però la meva vida professional s’ha

encaminat cap al món del llibre i l’edició. El Màster de Comunicació i Estudis

Culturals (UdG) em va permetre ampliar la visió sobre l’heterogeneïtat del sector

cultural i, finalment, la passió que tinc per la llengua i la lectura em va portar a

cursar el Postgrau en Llengua Catalana: Correcció de Textos Orals i Escrits (UdG),

per perfeccionar la meva tasca com a correctora, i el Postgrau de Prescripció

Lectora (UB), amb l’objectiu d’aprofundir en qüestions literàries.

Em considero una persona curiosa, entusiasta, resolutiva i crítica amb tot el que

succeeix al meu voltant. Estic en contacte permanent amb activitats

relacionades  amb la producció cultural i comunicativa, perquè la meva

adquisició de coneixements sigui una pràctica constant. D’altra banda, la llengua

i escriure són les meves grans passions, soc molt rigorosa amb el llenguatge i

cuido tot allò que té a veure amb l’expressió escrita i oral. A més, m’expresso

amb facilitat tant oralment com de manera escrita. Us convido a visitar el meu

blog, en el qual publico reflexions i pensaments propis i on deixo entreveure,

també, el meu amor per l’art, l’escriptura, la cultura i la vida.

Helena Batlle Julià


