Sostenibilitat lingüística

ALIMARA

7. El voluntariat lingüístic
«Amb tu, en català!» és una campanya que coordina Paraula.
Centre de Serveis Lingüístics, que té com a activitat central el
voluntariat lingüístic.
Aquesta campanya consisteix a reunir persones voluntàries que
tenguin el català com a llengua habitual i que estiguin disposades
a dedicar unes hores a conversar —en un context real i relaxat— amb persones que l’han
començat a aprendre i el volen parlar.
El compromís que es demana és una participació de deu hores: una
hora a la setmana, durant deu setmanes. Totes les persones que
participen en la campanya ho fan de manera desinteressada.
A partir de la inscripció dels participants, es formen les parelles
lingüístiques tenint en compte els horaris disponibles i les afinitats.
La parella lingüística, formada per persones autòctones voluntàries i persones
al·lòctones que desitgen aprendre una llengua, és un tipus d’aprenentatge
cooperatiu entre iguals, en què un dels membres fa de “mestre” i l’altre,
d’aprenent.
Així doncs, es pot participar en la campanya de voluntariat lingüístic de dues maneres:
com a voluntari o com a aprenent.
Qui pot ser voluntari o voluntària? Totes les
persones que parlin català habitualment. No es demana
cap titulació, només que disposin d’una hora a la
setmana per conversar en català amb la persona
assignada.
Qui pot ser aprenent o aprenenta?
Totes les persones que ja tenen un mínim coneixement
del català, que ja el parlen, encara que sigui amb
dificultats, i que volen agafar fluïdesa i incorporar-lo
d’una manera natural a les activitats quotidianes, laborals
o de relació social.
Què s’ha de fer per formar part del programa de voluntariat lingüístic?
La manera més senzilla d’inscriure-s’hi és emplenar el formulari d'inscripció que hi ha al web
de la campanya (http://ambtu.paraula.cat/). Però també podeu fer-vos voluntaris a qualsevol
dels llocs d'inscripció que trobareu al mateix web.

Tant si ets catalanoparlant com si vols aprendre la llengua pròpia de Mallorca,
amb la campanya de voluntariat lingüístic tens l’oportunitat de guanyar
seguretat per parlar català o d’acostumar-te a no canviar de llengua
innecessàriament.
Si, a més de compartir la llengua, vols tenir a l’abast un lloc web que aplega diversos
recursos i eines lingüístiques en llengua catalana, consulta l’einescat.
Einescat t’ofereix la possibilitat de tenir en un mateix
lloc web una bona col·lecció d’eines, material i tot
tipus d’informació relacionada amb la llengua
catalana. Inclou, entre altres recursos, material
d’autoaprenentatge,
diccionaris,
conjugadors
verbals, models de documents, informació sobre
certificats de català...
Podeu consultar l’einescat al web del Consell de
Mallorca o directament clicant aquí. Així mateix, si
voleu tenir aquesta eina a mà, us recomanam que
l’afegiu a la llista de Preferits.

Ara més que mai, fes créixer l’ús social del català!

