
ORIENTACIONS PER ALS APRENENTS
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, adquirir fluïdesa i 
incorporar-lo d’una manera natural a les activitats quotidianes, laborals o 
de relació social.  

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

Són persones majors d’edat que parlen català habitualment. Conversaran 
amb tu perquè guanyis fluïdesa i seguretat a l’hora de parlar-lo. 

El programa proposa que la parella lingüística dediqui 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 t’hi 
sentis còmode i animat a participar-hi. No es tracta de rebre una classe.  

El voluntari procurarà que parlis més que ell, per això és important que 
tracteu temes que et puguin interessar. En trobaràs propostes a vxl.cat/
temesxparlar. 

Recorda que per adquirir fluïdesa has de mantenir les converses en 
català des del primer moment. Si canvies de llengua sense adonar-te’n, el 
voluntari t’ho farà notar. 

ELS VOLUNTARIS

LA CONVERSA
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Has de procurar parlar tant com puguis per aconseguir més fluïdesa 
en català. Hem suggerit al teu voluntari que no t’interrompi gaire amb 
correccions: l’objectiu és que puguis practicar la llengua, més que no pas 
que et corregeixi els errors.  

És important que les correccions no et facin perdre el fil de la conversa.  

No dubtis a comentar al voluntari com et sents amb la manera de corregir-
te: voldries que et corregís més sovint?, o potser no tant?, et va millor 
que et corregeixi en el moment de l’error?, o quan ja hagis acabat la teva 
intervenció? Parleu-ne...  

Recorda que la teva parella lingüística és un voluntari, no el teu professor. 

Pots dirigir-te al Centre de Normalització Lingüística (CNL) on estàs 
adscrits 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 pots 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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