
QUÈ ÉS ‘FEM  PARELLA’? 
És el projecte de Parelles Lingüístiques del CEIP Pare Català, basat en el 
programa "Voluntariat pel Valencià" d’Escola Valenciana. Té com objectiu 
donar la possibilitat de practicar el valencià a les persones que vulguen 
aprendre, o simplement llançar-se a parlar-ho en el context de l’escola.

Posem en contacte a un parlant del valencià i una persona disposada a 
reforçar l'aprenentatge previ o fins i tot a tindre el primer contacte. 

Fomenta la promoció de nous espais d’interrelació cultural, social i 
familiar i afavorix un bon clima de convivència i respecte.

COMPROMÍS I  DURADA
El mínim compromís és una participació d’una hora a la setmana. A 
partir de la inscripció de les persones al programa, es formen les parelles 
lingüístiques, tenint en compte els horaris disponibles i les afinitats. 

Totes les persones que participen en el programa ho fan d'una manera 
desinteressada. 

QUI POT SER VOLUNTARI O VOLUNTÀRIA?
• Totes les persones majors d'edat amb vinculació directa amb l’escola 
CEIP Pare Català (mares, pares iaies, iaios, oncles...)  que parlen en 
valencià habitualment. 

• No demanem cap titulació, només que disposeu d'una hora a la 
setmana per conversar en valencià amb la persona assignada. 

• Les trobades amb la parella lingüística no són classes. Tingueu present 
que la llengua de les converses ha de ser sempre el valencià.
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QUI POT SER APRENENT O APRENENTA? 
• Totes les persones majors d'edat amb vinculació directa amb l’escola CEIP 
Pare Català (mares, pares iaies, iaios, oncles...)  que vulguen aprendre a parlar 
en valencià o que ja el parlen, encara que siga amb dificultats i que volen 
agafar fluïdesa, perdre la vergonya i incorporar-lo d'una manera natural a les 
activitats quotidianes, laborals o de relació social. 

• Les trobades amb la parella lingüística no són classes de valencià  ni un  
programa d'ensenyament sinó converses lliures sobre temes diversos. La 
llengua de la conversa ha de ser sempre el valencià, encara que per un 
aprenent al principi això podría suposar un gran esforç.

COM DONAR-SE D’ALTA I  PARTICIPAR-HI?
Per participar en el projecte com a voluntari/a o aprenent/a hi han 2 vies:

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

VULL SER:

APRENENT/A    VOLUNTARI/A

NOM I COGNOM:____________________________________________

CURS I GRUP DE LA  XIQUETA O XIQUET VINCULAT_____________

TELÈFON:________________CORREU-E: ________________________

DISPONIBILITAT HORÀRIA____________________________________

A

B

ampaparecatala.org
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