


 Un programa del govern de la Generalitat de 

Catalunya per fomentar l’ús de la llengua 

catalana. 

 La Direcció General de Política Lingüística del 

Departament de Cultura impulsa el VxL.

 El gestiona territorialment el Consorci per a la 

Normalització Lingüística a través dels 22 

centres de normalització lingüística que hi ha a 

Catalunya.

Què és el Voluntariat per la llengua (VxL)?



Què és el Voluntariat per la llengua (VxL)?

 Un programa que facilita a les persones que tenen coneixements bàsics de català
(bàsic 3) i volen adquirir fluïdesa (aprenents) que ho puguin fer en un context real i 
distès amb persones que el parlen habitualment (voluntaris).

 Es tracta de practicar català amb una parella lingüística (una hora a la semana 
durant 10 setmanes). 

Un voluntari + un aprenent = una parella lingüística

 Hi ha dues modalitats: presencial i virtual.

 S’adreça a persones majors d’edat.



Un programa de foment de l’ús del català Un programa d’ensenyament

Una eina perquè les persones amb 

coneixements bàsics el puguin practicar

Una eina per substituir les classes de 

català

Una eina per millorar la fluïdesa de les 

persones que comencen a parlar català

Un programa dirigit exclusivament a 

immigrants

Una eina perquè les persones que parlen 

habitualment català no canviïn de llengua 

innecessàriament

Un programa dirigit exclusivament a 

l’alumnat de cursos de català

Què és i què no és el VxL?

Voluntariat per la llengua ÉS: Voluntariat per la llengua NO ÉS:

Un programa que, més enllà de 

l’aprenentatge de la llengua oral, promou el 

coneixement de la cultura i el territori del 

país

Un programa d’intercanvi lingüístic. El 

compromís és trobar-se una hora a la 

setmana per parlar en català 



 Facilitar un espai de comunicació en català.

 Incorporar la llengua catalana d’una manera 

natural a les activitats quotidianes, laborals o 

de relació social (aprenents/aprenentes). 

 Evitar que les persones catalanoparlants 

(voluntari/voluntària)  canviïn de llengua quan 

s’adrecen a persones desconegudes o 

estrangeres.

 Afavorir la cohesió social i fomentar l’intercanvi 

d’experiències entre persones de cultures 

diferents.

Objectius



 22 dinamitzadors gestionen territorialment el programa des dels 22 centres de 

normalització lingüística que hi ha a tot Catalunya.

 2 coordinadores del programa: una a la Direcció General de Política Lingüística i

l’altra al Consorci per a la Normalització Lingüística.  

Gestió - Personal



Gestió - Eines

Web vxl.cat i base de dades (gestió interna)

Informació, inscripció, materials, blog, Facebook i Twitter, canal Voluntariat TV…

http://vxl.cat/
http://www.vxl.cat/blog
https://www.facebook.com/vxlcat
https://twitter.com/vxlcat


Origen i evolució del VxL 

 2003

Neix el programa Voluntariat per la llengua amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge als 

alumnes dels cursos de català per a adults del Consorci per a la Normalització 

Lingüística.

 A partir de 2007

S’estén a tota la població, no només als alumnes dels cursos de català i es reforça a tot 

el territori de Catalunya.

 A partir de 2009

El programa s’estén a àmbits sectorials (Justícia, Salut, Esport, Empresa, Diversitat 

funcional i Diversitat Religiosa). Es dona suport als instituts i a les escoles.

 2015

S’assoleixen les 100.000 parelles lingüístiques formades des de 2003.

 2017

Es posa en marxa la modalitat virtual del VxL. Fins el 2016 només hi havia la modalitat 

presencial. 



Commemoracions VxL

Acte de celebració 10 anys de VxL

Acte de celebració 

assoliment de les 

100.000 parelles

https://youtu.be/lgDmt8zgJXI
https://youtu.be/lgDmt8zgJXI
http://vxl.cat/sites/default/files/materials/dades_vxl_2015_definitiu.pdf
http://vxl.cat/sites/default/files/materials/dades_vxl_2015_definitiu.pdf




 Una nova modalitat del VxL.

 Com la modalitat presencial, es basa en la creació de parelles lingüístiques 

(aprenent i voluntari) per practicar català o per ajudar a practicar-lo a través de la 

conversa (una hora a la setmana durant 10 setmanes).

 Hi poden participar persones majors d’edat amb coneixements bàsics d’Internet.

 Diferències amb la modalitat presencial:

 S’hi pot participar des de qualsevol lloc del món.

 Les trobades es fan a través de plataformes de videoconferència.

 Per apuntar-s’hi només cal emplenar la fitxa d’inscripció que hi ha a vxl.cat i triar la 

modalitat virtual. 

Què és el VxL virtual?



VxL virtual: requisits tècnics

 Requisits tècnics:

 Ordinador, mòbil o tauleta amb connexió a Internet 

 Càmera, micròfon i altaveus o auriculars

 Descarregar i instal·lar un programa de videoconferència



Com es formen les parelles virtuals? 

 A partir de les preferències que manifesten els voluntaris i els aprenents i, 

sobretot, en funció de la disponibilitat horària.

 Els dinamitzadors posen en contacte els dos membres de la parella, en fan el 

seguiment, ofereixen suport i atenen les consultes dels participants. 



Tres motius principals:

 Mantenir i ampliar el nombre de participants.

 10.000 parelles anuals des de fa 8 anys. 

 Símptoma d’estabilitat.

 Cal buscar nous camins.

 Interès dels ciutadans per una opció de voluntariat virtual.

 Reclam per engrescar els joves.

Per què es crea la modalitat virtual?



 Ampliar l’oferta del programa.

 Facilitar la participació de persones

que volen practicar el català i que 

no poden fer el voluntariat

presencial (a causa de l’horari

laboral, de circumstàncies

personals, del lloc de 

residència…).

Objectius del VxL virtual



El dia 16 de gener de 2017 es posa en marxa el VxL virtual i s’inicia la campanya de 

difusió.

Difusió general: 

■ Notes de premsa

■ Notícies als webs

■ Monogràfics a la premsa

■ Xarxes socials...

Difusió específica:

■ Parla.cat

■ Aula mestra

■ Institut Ramon Llull

■ Direcció General de Joventut

■ Secretaria d’Afers Exteriors

■ Entitats...

Posada en marxa i difusió



Campanya publicitària del VxL

 Espot publicitari a TV3 (abril) i a les televisions locals (maig i 

juny) espot

VXL 20_6_(texted combinado).mov
https://www.youtube.com/watch?v=ONjg5-5AHpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ONjg5-5AHpg&feature=youtu.be


VxL virtual: nou apartat web

Nou apartat

Nou vídeo

#VxLParellesBenAvingudes



Material de suport

■ Parlem tu i jo

■ Temes per parlar

■ Llegir per parlar, llegir per aprendre

■ Jocs de paraules i passatemps

■ Contes per parlar



Material informatiu

■ Específic per al VxL virtual:

■ Orientacions per a les persones aprenentes:

• Parlar en català des del primer moment

• Parlar més que el voluntari

■ Orientacions per a les persones voluntàries:

• Facilitar una conversa distesa

• No interrompre per fer correccions

■ Instruccions bàsiques per a l’ús d’aplicacions de 

videoconferència:

• Skype i Hangouts



Primers resultats

2015 – PROVA PILOT 2017 – POSADA EN MARXA

TOTAL PARELLES

LINGÜÍSTIQUES

■ 22 parelles

■ Grau de satisfacció: 4,63 sobre 5

■ Tots els participants el recomanen

■ 188 parelles consolidades

■ 289 parelles gestionades

A final d’any podrem fer una valoració qualitativa a partir dels qüestionaris de 

valoració que han d’emplenar els voluntaris, els aprenents i els dinamitzadors.  



Primers resultats 2017

Persones inscrites: 715 Voluntaris: 339 Aprenents: 376

Grups d’edat Entre 18 i 29 anys: 111

Entre 30 i 39 anys:    66

Entre 40 i 49 anys:    70

Entre 50 i 65 anys:    72

Més de 65 anys: 20

Entre 18 i 29 anys: 95

Entre 30 i 39 anys:  128

Entre 40 i 49 anys:    86

Entre 50 i 65 anys:    58

Més de 65 anys: 9

Gènere Dones:  236

Homes: 103

Dones:  233

Homes: 143

Procedència Catalunya: 224

Resta de l’Estat espanyol: 45

Estrangers: 24

No contesten: 46

Catalunya: 21

Resta de l’Estat espanyol: 113

Estrangers: 210

No contesten: 32



Primers resultats 2017
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Aprenents estrangers per procedència

Amèrica del Sud Unió Europea

Nord d'Àfrica Amèrica Central, Mèxic i Carib

Europa Extracomunitària Àsia

Resta d'Àfrica EUA i Canadà



Primers testimonis del VxL virtual



De Cardedeu a Dubai, un canari i una catalana. Tots dos viatgen sovint per qüestions de feina

De Madrid a Suïssa. Un madrileny i una catalana resident a Suïssa

De Mataró a Arenys de Mar. Una catalana i una sud-africana que viu al Maresme

De Girona al Regne Unit. Una catalana i un aragonès que viu a Londres

Primers testimonis del VxL virtual



Primers testimonis del VxL virtual



Primers testimonis del VxL virtual

Televisió de Cardedeu (14/3/2017)

https://youtu.be/gga8PBknvdc


Moltes gràcies



www.vxl.cat 


