
 

FEM PARELLA 

PROJECTE DE PARELLES LINGÜÍSTIQUES DEL CEIP PARE CATALÀ 

 

Preguntes freqüents. 

 

Que he de fer per a inscriure’m? 

Has de complimentar  el full  d’inscripció que et corresponga (la d’aprenent/a o la de voluntari/a)  amb 

les teues dades i fer-nos-la arribar. Ho pots fer a través dues vies: 

 

 Complimenta el full d’inscripció amb les teues dades i envia-nos-el a l’adressa de la 

Porta Verda (Comissió d’acollida i interculturalitat )    

 laportaverda1234@gmail.com 

 Complimenta el full d’inscripció amb les teues dades i deixa’l a la bústia de l’AMPA. 

 

Nosaltres ens posarem en contacte amb tu per donar-te la informació de de qui és la teua parella i quan 

començar. 

 

Puc triar jo la meua parella? 

La Porta Verda, una vegada arreplegades les sol.licituts d’inscripció d’aprenents/es i voluntaris/es, 

serem qui ens encarreguem de fer les parelles i de posar-vos en contacte.  

Però també pots triar-la tu mateix proposant-li a algú que conegues de l’escola que participe a que 

siga la teua parella (aprenten/ta o voluntari/a). En eixe càs el que heu de fer és fer-nos arribar juntes 

(grapades) els dos fulls  d’inscipció. 
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Quan ja tinga assignada la meua parella, qui decidirà el lloc, els dies i la freqüència de les 

converses? 

La Porta Verda vos posarà en contacte seguint criteris de afinitat, curs, disponibilitat, etc i vos donarà 

algunes orientacions per dur a terme les trobades (per exemple temes de conversa), la resta és cosa 

vostra. Però demanem un compromís de almenys una hora a la setmana mentre dura el projecte “Fem 

Parella”( des de març fins a juny). 

Com que el que es tracta és de promoure i facilitar la conversa allò mes raonable és que pacteu les 

converses en llocs comuns i on ja tingueu rutines establertes (mentre els vostres fills/es fan alguna 

activitat extraescolar, al parc de l’aranya a l’eixida de l’escola, al CIM, als horts, etc). 

 

He de tindre algun coneixement previ de la llengua? 

Com a mínim demanem que l'entengues, ja que el voluntariat està fet per què comences a parlar si no 

tens l'oportunitat de fer-ho quotidianament. 

 

Hi haurà classes teòriques? 

 El projecte de Parelles Lingüístiques del CEIP Pare Català que està basat en el programa  “Voluntariat 

 pel Valencià" d’Escola Valenciana  no és un curs, per tant no hi haurà classes teòriques. Es  tracta de 

 crear situacions de parla, per tal de millorar  l'oral. 

 He de pagar una quota? 

 No, com bé diu el nostre nom, es tracta d'un voluntariat. 

 Els/les voluntaris son mestres? 

 No necessàriament, els voluntaris/es són gent que saben parlar el valencià, i que altruistament volen 

 ajudar a tot aquell que no té l'oportunitat de parlar-lo a millorar els  seus coneixements orals o a llançar-

 se a utilitzar-lo. 

 Quan finalitze el projecte, em donaran algun títol oficial? 

 La Porta Verda, està treballant amb la idea de reconèixer d’alguna manera l’esforç fet per totes les 

 parelles participants.  

  La Porta Verda 

  Comissió d’Acollida i interculturalitat  

  laportaverda1234@gmail.com 
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