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Model per fer una carta formal
Data (obligatòria)
Barcelona, 22 de juny de 2019
Capçalera (a qui ens dirigim)
1. Benvolgut senyor director gerent de l’ICS,
1. Apreciat director gerent,
Introducció (introduir el tema)
2. Em dirigeixo a vostè per exposar-li la meva preocupació per / l’augment de casos…
2. Fa deu anys que treballo com a infermera pediàtrica al CAP Santa Eulàlia Sud de
L’Hospitalet de Llobregat. He d’afegir que…
2. Enguany (aquest any), des de la unitat preventiva del CAP del Raval, estem veient
nombrosos casos de.... Atesa la importància i gravetat de la situació, creiem que… Estem
convençuts que amb aquest argument... i, en conseqüència, …
2. Voldria agrair-vos que compteu amb mi per... / Com ja deu saber… / Altrament, voldria
comentar-vos…
Cos (afegir informació nova)
3. Avui dia és un fet constatat que...
3. Actualment estem realitzant un projecte pilot dedicat als… / En aquest projecte tractem
temes que es poden derivar en…
3. Després de constatar aquestes males pràctiques, personalment penso que... / D’aquesta
manera evitaríem... i, en conseqüència, …
3. També voldria tenir una darrera xerrada informativa per…
3. D’una banda, tinc la intenció de... A continuació,...
Subcos (matisar, concretar la informació anterior amb una opinió personal)
4. Personalment penso que...
4. Per aquesta raó, m’agradaria demanar-li que...
4. Fins ara, per mitjà de la nostra intervenció, ens hem adonat que… / És per això que li
adjunto…
4. No obstant això, per continuar amb èxit aquesta tasca i elaborar..., així com també..., hem
pensat que caldria…
4. D’altra banda, un cop feta la teoria… / com seria el cas, per exemple, de…
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Conclusió (resum de les idees anteriors)
5. Espero que totes les dades abans exposades l’ajudin a acceptar una decisió que
considerem prioritària...
5. Per concloure, pensem que com educadors sanitaris tenim l’obligació de…
5. Per concloure, si fos possible, m’agradaria tenir una darrera entrevista personal amb...
5. En definitiva, per totes les raons abans esmentades, penso que cal augmentar de manera
urgent… els pressupostos sanitaris dedicats als adolescents.
Conclusió formal (salutació molt cordial)
6. Resto a l’espera de la seva resposta i aprofito l’avinentesa per a saludar-lo cordialment.
6. Resto a l’espera perquè em pugui respondre les meves propostes de millora i li agraeixo
per endavant el temps que destini a pensar-hi. Aprofito l’avinentesa per a saludar-lo ben
cordialment.
6. Resto a l’espera de la seva resposta i sàpiga que pot contactar amb mi si li sorgeix alguna
pregunta relacionada amb la temàtica. Voldria, a més, agrair-li el seu temps i dedicació per
endavant. Aprofito l’avinentesa per saludar-lo cordialment.
Atentament,
Nom i cognoms i a sota el càrrec
Nuria Sáez Calero
Infermera pediàtrica del CAP Santa Eulàlia Sud de L’Hospitalet de Llobregat
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