
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 en un 
context real i distès. El 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 adquirir fluïdesa.  

Totes les persones que participen en el programa ho fan de manera 
desinteressada. 

Són persones majors d’edat que tenen coneixements bàsics de català, 
que ja el parlen -encara que sigui amb dificultats- i que volen guanyar 
seguretat a l’hora de parlar-lo.

El compromís que adquireixes amb la parella lingüística és dedicar una 
hora a la setmana a conversar en català, durant un mínim de 10 setmanes.  

L’objectiu de les trobades és mantenir una conversa distesa perquè 
l’aprenent s’hi senti còmode i animat a participar-hi. No es tracta de fer 
una classe.  

Per animar-lo a parlar, tingues en compte els temes de conversa en què 
mostra més interès. En tens propostes a vxl.cat/temesxparlar. 

Mantingues sempre la conversa en català, fins i tot en el cas que 
l’aprenent canviï momentàniament de llengua. Si ho fa sense adonar-se’n, 
convé que li ho facis notar.  

ORIENTACIONS PER ALS VOLUNTARIS

ELS APRENENTS

LA CONVERSA
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No has de corregir-ho tot, ni sempre, ni immediatament. Corregir massa 
provoca interrupcions que tallen el fil de la conversa i pot crear inhibició al 
teu aprenent. 

El millor és corregir indirectament, repetint de manera correcta allò que 
hagi dit malament: introdueix la repetició amb una frase, com una part 
natural de la teva intervenció a continuació de la seva, fent-li una pregunta, 
demanant-li detalls, o posant-hi objeccions.  

Exemple:
Aprenent: «Jo només dormo bé a la meva cama.»
Voluntari: «Només dorms bé al teu llit?»

Si vols comentar alguns errors, és millor que ho facis al final de la conversa.  

Tingues en compte l’opinió del teu aprenent: voldria ser corregit més 
sovint o potser no tant? Parleu-ne...  

Pots dirigir-te al Centre de Normalització Lingüística (CNL) on estàs adscrit 
per sol·licitar material de suport, que també pots descarregar de vxl.cat/
materials (Màgia per conversar, Fils de conversa, Parlem tu i jo; Llegir 
per parlar, llegir per aprendre; Contes per parlar; Jocs de paraules i 
passatemps).  

Des del CNL se’t faran propostes d’activitats complementàries en què 
coneixeràs altres participants i que et permetran, a banda de saber més del 
teu entorn, cultura i activitat social del país, parlar en contextos diferents 
amb la teva parella lingüística.  

Fes servir el carnet de VxL per gaudir de descomptes en equipaments 
culturals i d’altres; és una bona manera d’enriquir els teus coneixements i 
la conversa.  

Els trobaràs a vxl.cat/carnet. 

CONSELLS

MOLT IMPORTANT
Si no podeu acabar les 10 hores de conversa, ho has de comunicar tant 
a la teva parella lingüística com al teu CNL. També has de comunicar 
al CNL si ja has fet les 10 trobades o si vols fer-ne més amb la mateixa 
persona.  
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