Puja al TÀNDEM DEL VOLUNTARIAT!

A qui va destinat?
•
•
•

Preferiblement a qui té ganes de parlar i de participar en programes d’intercanvi.
A tota la comunitat universitària en general: estudiants, PAS i professors.
A qui vol transmetre la nostra llengua i cultura a persones que s’inicien en l’aprenentatge del
català. A diferència del tàndem, el voluntariat està pensat per a aquelles persones que
només volen ajudar en l’aprenentatge del català sense esperar-ne una llengua d’intercanvi com a
contrapartida.

Què hi podràs fer?
•
•
•
•
•
•
•

Podràs conversar en català amb alumnes procedents de programes de mobilitat.
Podràs facilitar la integració d’aquests estudiants no catalanoparlants a l’entorn universitari, a
la ciutat i al nostre àmbit cultural i lingüístic.
Podràs conèixer una altra cultura, una altra manera de viure, una altra concepció del món, una
altra gastronomia...
Podràs participar en xerrades, trobades gastronòmiques, festes interculturals...
Podràs obtenir 2 crèdits de lliure elecció per 20 hores d’intercanvi i participació, d’ajuda a
la persona interessada a aprendre català .
Podràs formar-te gratuïtament dins el programa de formació del voluntariat lingüístic.
Podràs fer constar aquesta experiència dins l’expedient acadèmic.

Què et cal per participar-hi?
•
•

Disposar d’un bon coneixement de llengua catalana.
Moltes ganes i xerrera!

Com ho hem organitzat?
•
•

Una sessió preparatòria en la qual t’informarem del funcionament de l’activitat.
Trobades lingüístiques setmanals de dues hores de durada

Com avaluem?
•
•
•

A partir d’una memòria final que ens hauràs de lliurar abans de l’acabament del semestre. En la
memòria ens hauràs d’explicar quines han estat les experiències, com heu repartit les 20 hores
d’intercanvi, una valoració del programa…
A partir de la síntesi d’un text sobre l’acolliment lingüístic.
Una entrevista en la qual respondràs qüestions relacionades amb l'intercanvi.
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