L'Optimot per als dispositius mòbils
A partir d'aquesta setmana, el cercador de dubtes lingüístics
Optimot és responsiu i s'adapta a qualsevol dispositiu, mòbil o fix
(ordinador personal, tauleta o telèfon intel·ligent).
L'Optimot és un servei de la Direcció General de Política
Lingüística destinat a afavorir la comunicació de qualitat en català.
Els usuaris hi poden resoldre consultes lingüístiques de manera
autònoma. Del 2011 al 2015, les consultes al cercador han assolit
els 50 milions i superen els 12 milions de cerques anuals.
Al cercador es poden consultar diccionaris, models de documents, dubtes ortogràfics,
noms de lloc... Si el cercador no resol un dubte, disposa del servei d'atenció
personalitzada (SAP), amb 10.068 usuaris inscrits, que l'any 2015 ha rebut 4.888
consultes. D'aquest usuaris, el 38 % són particulars, el 34 % són empreses i
professionals autònoms, el 24 % pertanyen a l'Administració i el 4 % són usuaris no
registrats.
Aquí podeu veure el vídeo promocional.

Nova temporada de cinema en català
A l’abril, el nou cicle de cinema en català CINC arriba a les
pantalles de Megacine Badalona amb la proposta de cinc
pel·lícules per a petits i grans:
Atrapa la bandera, els dies 2 i 3 d'abril
Hotel Transsilvània 2, els dies 9 i 10 d'abril
Charlie Brown i Snoopy, els dies 16 i 17 d'abril
Pànic, el dies 23 i 24 d'abril
Star Wars. El despertar de la força, els dies 30 d'abril i 1 de maig
Els horaris: dissabtes a les 16.15 i a les 18.15 hores; diumenges a les 12.15 i a les
16.15 hores
El preu reduït és com en anteriors edicions de 4 € en compra anticipada i 4,50 € si la
compra es fa el mateix dia, presentant la butlleta que es distribueix a tots els centres
escolars i als espais públics de Badalona i Sant Adrià de Besòs o bé mostrant-la des
de qualsevol dispositiu mòbil.
Podeu descarregar-vos la butlleta aquí.

