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La formació de postgrau
en línia per als professionals

Especialització

Edició i Correcció Avançades del Text
L’especialització en Edició i Correcció Avançades de Text proporciona els recursos, els protocols, els coneixements i les habilitats
necessàries per a l’edició i la difusió de llibres a la xarxa, i tot això d’una manera autònoma, però sense oblidar el rigor i la qualitat.
Aquesta especialització es dirigeix als professionals de l’edició (com editors o correctors de textos), però també als autors que volen
autoeditar-se les obres pròpies.
És una ampliació de l’assignatura d’Edició i correcció del text I del màster d’Edició Digital, i per tant, és també un complement per als
estudiants d’aquest màster que desitgin aprofundir i especialitzar-se en l’edició i correcció del text.

Objectius i competències

A qui va dirigit

Es treballen les següents competències vinculades als dos
perfils professionals:

Aquesta especialització es dirigeix als perfils següents:
• Professionals del sector editorial.
• Correctors, editors i filòlegs.
• Autors interessats a autoeditar-se.
• Estudiants del màster d’Edició Digital de la UOC (i dels
postgraus i especialitzacions derivades) que vulguin
completar la seva formació en l’àmbit de la correcció i
l’edició del text.
• Estudiants dels graus d’Humanitats i, especialment, de
Llengua i Literatura Catalanes i de Traducció, Interpretació
i Llengües Aplicades.

Competències genèriques
• Identificar les fases de l’edició d’un text.
Competències del corrector
Analitzar críticament l’estructura i la qualitat lingüística
d’un text.
• Aplicar els criteris de les editorials.
• Interpretar el grau d’intervenció en correccions d’original
o d’estil.
• Mesurar el grau d’intervenció en correccions
ortotipogràfiques.
• Emprar els materials i les eines de suport bibliogràfic
pròpies del sector.
• Conèixer els criteris d’edició segons les diverses tipologies
textuals.
• Corregir proves d’impremta segons els processos
habituals.

•

Competències de l’editor
• Supervisar l’organització del llibre: tripa i coberta.
• Tractar i revisar els aspectes tipogràfics: grafismes,
contragrafismes i compaginació.
• Organitzar, preparar i corregir el material gràfic d’un llibre:
figures i il·lustracions, i els textos associats.
• Elaborar sumaris i índexs professionals.
• Controlar i preveure els factors de producció del llibre
imprès (sistemes i etapes d’impressió) i digital (formats).
• Fer gestions administratives relacionades amb l’exercici
de la professió: gestió d’ISBN, ISSN, DL; honoraris i
pressupostos.

Sortides professionals
Aquesta especialització s’orienta a les següents sortides
professionals:

•
•
•
•

Correctors de textos en grans i petites editorials o en el
sector periodístic i dels mitjans de comunicació.
Correctors i editors web d’empreses de comunicació.
Editors de grups editorials, nacionals i internacionals.
Editors independents.

Requisits d’accés
Per obtenir el títol de màster o el diploma de postgrau cal
acreditar una titulació oficial. Si no es pot acreditar aquesta
titulació, es pot cursar el màster o postgrau, però s’obtindrà
un diploma d’extensió universitària.
Per obtenir un certificat d’especialització no és necessari
acreditar una titulació oficial.

Especialització

Direcció acadèmica
Olívia Gassol Bellet
És professora del màster d’Edició Digital, on supervisa les
assignatures de Correcció i edició del text, Edició i producció
editorial, i Propietat intel·lectual i contractació. És especialista
en edició filològica de textos i editora científica de la revista
acadèmica Dictatorships & Democracies.

Professorat
Mònica Estruch
Llicenciada en Filologia Catalana (UAB) i títol de magister
del programa de doctorat Lingüística: tractament informàtic
del llenguatge (UAB). Des de fa vint anys treballa al sector
editorial. És coordinadora editorial de la revista Cavall Fort
(Cavall Fort edicions).
Òscar Bagur
Postgraduat en Tipografia per Eina (UAB) i llicenciat en
Filologia Catalana (UdL). És editor de l’editorial Punctum,
fundada l’any 2005, i director de l’estudi de disseny Quadratí.
Josep M. Mestres
Doctor en Lingüística per la Universitat Pompeu Fabra
(2006). Responsable del Servei de Correcció Lingüística de
l’Institut d’Estudis Catalans.

Temari

Crèdits ECTS

És una especialització composta de dues assignatures 		
de 5 crèdits ECTS cadascuna que es cursen en 		
un únic semestre. L’assignatura d’Edició i correcció 		
del text I es comparteix amb el màster d’Edició Digital:
Edició i correcció del text I
Tipologia i valoració de l’original
Estructura i diagramació
Convencions editorials
Criteris de correcció
Correcció d’original o d’estil
Correcció de compaginades o ortotipogràfica
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Edició i correcció del text II
L’organització del llibre
Procés d’edició dels elements estructurals
Edició i correcció de la coberta
i dels elements externs
Tipografia
Material gràfic
Fase de producció: llibre imprès i llibre digital
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Totes les seus a seus.uoc.edu

Premis
i reconeixements
UOC

-

Human Resources Excellence in Research (2018)
Premi d’excel·lència institucional (2016)
Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
Premi Dona TIC (2016)
Esment d’honor en els Premis a l’Impacte en
l’Aprenentatge (2016)
Golden Orange Awards (2016)
Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
Premi LTI App Bounty (2013)
Telefónica Ability Awards (2012)

-
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Seus

Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)
Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
Center of Excellence del New Mitjana Consortium
(NMC) (2009)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya (2005)
Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
Premi WITSA (2000)
Premi Bangemann Challenge (1997)

La UOC, segona millor universitat
d’Espanya segons el Young University
Rankings del Times Higher Education.

Consulta l’oferta formativa de la UOC
estudis.uoc.edu

