Facultat de Medicina i Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL - Matèria Transversal curs 2018-2019
Assignatura: Actituds i valors dels professionals de les ciències de la salut

Nom de l’entitat o institució
Consorci per a la Normalització Lingüística – CNL de Lleida
Nom i descripció del projecte on es durà a terme el voluntariat
Voluntariat per la Llengua (VxL) – L’objectiu d’aquest programa és facilitar a totes les persones que
tenen coneixements bàsics de català i es volen llançar a parlar-lo la pràctica oral en un context real i
relaxat. Aquest programa promou el voluntariat lingüístic, de manera que persones que parlen
habitualment català destinen una part del seu temps a conversar amb persones interessades a
agafar fluïdesa, perdre la vergonya i poder-lo parlar d’una manera natural.
El VxL s’ha convertit en una eina important de foment de la convivència i la cohesió social que
contribueix a fer del català la llegua comuna de la societat en un context de diversitat cultural.

Tasques que realitzarà l’estudiant
L’estudiant haurà de trobar-se, com a mínim, una hora a la setmana amb un aprenent designat per
l’entitat per conversar en català. Les trobades poden ser a qualsevol punt de la ciutat que hagi estat
acordat prèviament per la parella lingüística.
Aprenentatges que adquirirà l’estudiant
L’experiència ha fet evident que aquest programa té un gran potencial per al foment de l’ús de la
llengua catalana i la interculturalitat. Al mateix temps és un gran instrument de suport al procés
d’aprenentatge de la llengua, però també una eina de participació social que posa de manifest valors
positius associats a l’aprenentatge i ús del català, relacionats amb el coneixement mutu entre
persones que conviuen en un mateix territori.
Nombre de crèdits necessaris *

Places que podeu oferir

1

25

Calendari

Horari

S’ha de convenir.

Flexible (mínim d’una hora a la setmana)

Observacions

A partir de la inscripció al programa, el CNL és l’encarregat de formar les parelles
lingüístiques tenint en compte els horaris disponibles i les afinitats dels inscrits.

* 1 crèdit equival a 25 hores de voluntariat. Els estudiants poden fer com a màxim de 3 crèdits en el mateix projecte.

