ORIENTACIONS PER A LES PERSONES APRENENTES
VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA (VxL)
És un programa que facilita a totes les persones que tenen coneixements bàsics de català i es
volen llançar a parlar-lo, que el puguin practicar. VxL promou el voluntariat lingüístic, de manera
que persones que parlen habitualment català destinen una part del seu temps a conversar amb
persones interessades a practicar-lo i a adquirir fluïdesa.
Totes les persones que participen en el programa ho fan de manera desinteressada.

ELS VOLUNTARIS I LES VOLUNTÀRIES
Són persones majors d’edat que parlen català habitualment, amb qui conversareu per adquirir
fluïdesa i guanyar seguretat a l’hora de parlar-lo.

LA CONVERSA
El VxL virtual proposa que la parella lingüística dediqui una hora a la setmana, durant 10
setmanes, a conversar en català a través d’un programa de videoconferència.
✓ L’objectiu d’aquestes trobades virtuals és mantenir una conversa distesa on us pugueu

sentir còmodes i animats a participar-hi; no es tracta, doncs, de rebre una classe.
✓ La persona voluntària us facilitarà parlar més que ella i us animarà a expressar-vos.

Trobareu propostes de temes de conversa que us poden interessar a vxl.cat/Materials/Temes
per parlar.
✓ Recordeu que per adquirir fluïdesa heu de mantenir les converses en català des del primer

moment. Si canvieu de llengua sense adonar-vos-en, el voluntari o la voluntària us ho farà
notar.

CONSELLS
✓ Heu de procurar parlar tant com pugueu per aconseguir més fluïdesa en català. Hem

suggerit a les persones voluntàries que no us interrompin gaire amb correccions: l’objectiu de la
conversa és que pugueu practicar la llengua, més que no pas corregir-vos els errors.
És important que les correccions no us facin perdre el fil de la conversa.
No dubteu a comentar a la persona voluntària com us sentiu amb la manera que té de corregirvos: voldríeu que us corregís més sovint o potser no tant?; us va millor que us corregeixi en el
moment de l’error o quan ja hàgiu acabat la vostra intervenció? Parleu-ne...
✓ Recordeu que la persona que se us assignarà com a voluntària no és la vostra professora.
✓ Trobareu materials de suport a vxl.cat/Materials (Parlem tu i jo; Llegir per parlar, llegir per
aprendre; Contes per parlar; Jocs de paraules i passatemps).

Molt important
Si no podeu acabar les 10 hores de conversa, ho heu de comunicar tant a la vostra parella
lingüística com al vostre dinamitzador o dinamitzadora de VxL virtual.
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