B 14691-2019

APUNTA-T’HI!
ÉS MOLT FÀCIL

fàcil
divertit
enriquidor

Només has de ser major d’edat i disposar d’una hora a la
setmana durant 10 setmanes.
Pots inscriure-t’hi en línia a vxl.cat o posar-te en contacte
amb el centre de normalització lingüística que tinguis més a
prop (cpnl.cat).
A més, si tens qualsevol dubte, pots trucar al 012 per demanarne més informació.

UNA TRAJECTÒRIA
SÒLIDA I PREMIADA
EL Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa impulsat per
la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat
de Catalunya i gestionat territorialment pel Consorci per a la
Normalització Lingüística (CPNL). El VxL es va iniciar l’any
2003. Des d’aleshores, ha format més de 150.000 parelles
lingüístiques amb participants que viuen a Catalunya i arreu
del món. Entre d’altres distincions, ha estat reconegut per la
Unió Europea com una de les millors pràctiques de reforç a
l’aprenentatge d’una llengua.

PRESENCIAL O VIRTUAL

vxl.cat

EL VOLUNTARIAT PER
LA LLENGUA FORMA
PARELLES LINGÜÍSTIQUES
Què necessites per ser voluntari?
Ganes de compartir el català amb algú que vol parlar-lo millor.
Què necessites per ser aprenent?
Ganes de perdre la vergonya i llançar-te a parlar en català.

UN MUNT
D’AVANTATGES

MODALITAT VIRTUAL

Formar part d’una parella lingüística va molt més enllà de
trobar-vos per conversar en català: el Voluntariat per la
llengua us ofereix tota mena d’activitats culturals i socials
en català.

Si vols, pots fer les trobades per videoconferència, siguis
on siguis, visquis on visquis. Informa-te’n a:
vxl.cat/virtual.

A més, tots els participants disposen d’un carnet que permet
obtenir descomptes i avantatges en cinemes, teatres, museus,
establiments comercials, restaurants, bars…
Quan acabis les trobades, tindràs un certificat de participació
en el programa que pots incorporar al teu currículum.

UN PROGRAMA
FLEXIBLE, CÒMODE
I ENGRESCADOR

UNA DECISIÓ
GRATIFICANT

ALTRES MANERES
DE PARTICIPAR-HI

L’equip de professionals del Voluntariat per la llengua t’assigna
una parella lingüística i et dona el suport que necessites durant
les trobades.

Participar en el Voluntariat per la llengua és una gran
experiència:

Les entitats i els establiments comercials també poden
participar en el programa afegint-se a una àmplia xarxa
de col·laboradors.

Et pots organitzar amb la parella lingüística com millor us
convingui a tots dos:
Podeu quedar a l’hora i al lloc que vulgueu. Si opteu per la
modalitat virtual, parlareu per videoconferència.
Podeu parlar del que decidiu per compartir una conversa
agradable.
Podeu utilitzar els materials que us proporcionaran per
ajudar-vos en les converses.

Si ets voluntari, ajudaràs a fer créixer el català, viuràs
experiències diferents i t’enriquiràs personalment amb
noves coneixences.
Si ets aprenent, parlaràs més bé en català, milloraràs
les possibilitats laborals, ampliaràs el cercle social i
descobriràs les oportunitats de l’entorn.

Què pots fer des de la teva entitat?
Promoure que les persones associades s’hi apuntin i
organitzar activitats perquè voluntaris i aprenents puguin
trobar-se per conversar.
Què pots fer des del teu establiment?
Utilitzar el català amb voluntaris i aprenents perquè
puguin practicar-lo en una situació quotidiana.
El programa s’adapta fàcilment a tota mena d’àmbits
amb fórmules específiques per a cada cas: empreses,
sanitat, justícia i esport, diversitat funcional i religiosa, i
educació i cultura.

