FITXA 2. Suport als estudiants del programa parla.cat
Àmbit: Llengua / Aprenentatge

Destinataris: Estudiants del parla.cat

Objectiu
Donar suport inicial a aprenents de català de nivells Bàsic o Elemental i usuaris del programa
www.parla.cat, principalment als que ho fan en la modalitat lliure, no tutoritzada.
Descripció
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la.cat de nivells baixos (Bàsic i Elemental) i en la modalitat lliure.
Sol·licita informació detallada del funcionament del programa (com moure’s per les unitats, què signifiquen les icones, com està estructurada la consulta gramatical, quins recursos complementaris s’hi ofereixen, etc.). La Direcció General de Política Lingüística facilita aquesta formació. La persona voluntària hi
accedeix per mitjà de la CAL.
Fa el suport als usuaris i, finalment, valoració de l’activitat amb els mateixos aprenents i amb responsables
del centre.
La funció principal del voluntari o de la voluntària és la d’ajudar l’aprenent pel que fa al funcionament i
possibilitats del programa i servir d’interlocutor, si cal, quan l’aprenent fa pràctiques orals.
Indicadors d’avaluació
- Nombre d’aprenents atesos
- Valoració que els aprenents facin del suport rebut
Recursos
Cal disposar d’un PC (de l’aprenent o del voluntari) i d’un espai adequat per fer l’activitat (del servei de
català, d’un centre cívic, d’una biblioteca, d’una escola...) que disposi d’accés a Internet.
Observacions
És aconsellable que la persona voluntària hagi fet, ella mateixa, algun mòdul del programa.
És important fer aquesta activitat a partir d’una entesa amb el personal i la direcció del Consorci per a la
Normalització Lingüística de la població, ja que ells reben les demandes de cursos en línia.
Contactes
Jordi Esteban jestebancalm@gmail.com

Empentallengua

FITXA 2

FITXA 21. Gimcana per la llengua
Àmbit: Joc i entreteniment

Destinataris: Públic en general

Idea original: Nucli de la CAL de
l’Hospitalet de Llobregat

Objectiu
Fomentar l’ús de la llengua catalana a través del joc i l’entreteniment.
Descripció
Cursa d’orientació en la qual hi participen diferents equips integrats per diverses persones. Cada equip
comença la prova amb 3 minuts de diferència, i ha de seguir les indicacions que es mostren en un text d'orientació (cada equip disposa d’una còpia d’aquest text). Les indicacions descriuen la ruta que cal seguir
per trobar cadascun dels controls, detallant amb pistes i descripcions el camí que cal seguir (sense mencionar els noms dels carrers, edificis o places). Un cop s’arriba a cada punt de control caldrà superar una
prova lingüística i/o cultural.
En aquesta cursa no es té en compte si s’arriba en primera posició, ja que cada equip comença la gimcana
amb uns 3 minuts de diferència. L’equip guanyador és aquell que supera més proves.

Indicadors d’avaluació
Nombre de participants a la prova. Valoració dels organitzadors i els participants.
Recursos
La CAL de l’Hospitalet de Llobregat va organitzar aquesta activitat en el marc del Correllengua 2013.
Contactes
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL): cal@cal.cat, 934159002

Empentallengua

FITXA 21

