ENTITAT
SERVEI
DEFINICIÓ DEL SERVEI

TASQUES I OBJECTIUS
DEL SERVEI

Associació DOTA.
Dones per la formació, el treball i l’autoocupació
ALFABETITZACIÓ BÀSICA (català)

Activitats de lectoescriptura bàsica.
Activitats de comunicació oral per a la millora de la
comprensió i l’expressió oral.
Dones immigrades i refugiades adultes no plenament alfabetitzades i prioritàriament amb menors
a càrrec.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Formació Adults

EDAT I PERFIL DEL
VOLUNTARIAT

CÀRITAS

SERVEI

TALLER D’ACOLLIDA LINGÜÍSTICA I CULTURAL (TALC)

Sessions d’alfabetització en l’àmbit de la lectoescriptura.

DESTINATARIS

LLOC I HORA DEL
SERVEI

ENTITAT

Alfabetització bàsica. De dilluns a dijous de 15:15 a
16:45.
Qualsevol altre dia de la setmana en aquesta mateixa franja horària o bé els matins de 09.15 a
10:45 en el cas de dinamitzar la classe de forma
autònoma.
Persones adultes amb coneixements de castellà i
català, també és desitjable el coneixement de
l’amazig del Rif, l’àrab o el Bambara per fer acompanyament a l’aula amb una altra dinamitzadora
present o bé per dur a terme les sessions de forma
autònoma un cop a la setmana.

CONTACTE DE L’ENTITAT Laura Lázaro info@associacio-dota.org

DEFINICIÓ DEL SERVEI

Els Tallers d’Acollida Lingüística i Cultural (TALC)
ofereixen a les persones nouvingudes un espai
d’aprenentatge oral del català, alhora que potencia
el coneixement de la nostra cultura i del nostre
entorn en un context de relació i convivència entre
diferents cultures, amb l’objectiu de contribuir a
promoure la seva acollida a la nostra societat i
facilitar la seva incorporació a través d’un recurs
formatiu.

TASQUES I OBJECTIUS
DEL SERVEI

Ensenyar la llengua catalana a nivell oral i escrita per
a permetre la comprensió i la parla en situacions
quotidianes, com també potenciar el coneixement
de la nostra cultura i entorn en un context de relació
i
convivència
entre
diferents
cultures.
Participar a les reunions de coordinació interna i a
les formacions locals i/o diocesanes.

DESTINATARIS

Persones nouvingudes i/o que volen aprendre català

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Formació Adults

LLOC I HORA DEL
SERVEI

Dilluns i Dimecres de 9.30h a 11:00h (Locals
Parròquia Sant Cugat)

EDAT i PERFIL DEL
VOLUNTARIAT

Persones adultes, amb domini de la llengua catalana
amb ganes de conèixer altres cultures.

CONTACTE DE
L’ENTITAT

Ariadna Vilà – avila@caritasgirona.cat

ENTITAT

CNL - Consorci de Normalització Lingüística

SERVEI

CONSTITUIR PARELLES LINGÜÍSTIQUES

DEFINICIÓ DEL
SERVEI

Les parelles es troben una hora a la setmana per fer
conversa en català.
Des de fa un any també s’ofereix la modalitat de
Voluntariat per la Llengua virtual. En aquest cas, les
trobades en fan en línia.


PRESTACIONS DEL
SERVEI



ENTITAT

VINCLE – Associació per la Recerca i l'Acció Social

SERVEI

XTF- Xarxa de Tallers amb Famílie

DEFINICIÓ DEL SERVEI

La Xarxa de Tallers amb Famílies als centres
educatius és un projecte comunitari i de treball en
xarxa entre diverses àrees, institucions i entitats que
treballen al municipi de salt per tal de sumar
esforços i treballar conjuntament per millorar l'èxit
escolar dels infants del municipi. Alguns estudis i
accions han contribuït a fer palès que els vincles
positius entre escola i família milloren l'èxit escolar
dels alumnes.

Trobades setmanals d’una hora entre voluntaris i
aprenents (lliure)
Organització d’activitats per tal de conèixer
l’entorn més proper i fomentar les trobades amb
altres parelles lingüístiques

DESTINATARIS

Qualsevol persona major de 18 anys que sigui
catalanoparlant o amb un nivell alt de català (voluntari) o
que estigui aprenent català i en vulgui millorar la fluïdesa
(aprenent)

ÀMBIT
D’ACTUACIÓ

Salt i altres municipis de la demarcació de Girona

LLOC I HORA DEL
SERVEI

Lliure. A convenir amb la parella lingüística. Depèn de la
modalitat escollida.

EDAT I PERFIL DEL
VOLUNTARIAT

Majors de 18 anys

CONTACTE DE
L’ENTITAT

Oficina de Català de Salt: 972 249 191 (ext. 1319)
Esther Alemany: ealemany@cpnl.cat
Laura Roura: lroura@cpnl.cat
Imma Torres: itorres@cpnl.cat

TASQUES I OBJECTIUS
DEL SERVEI

El taller Parlem és un taller de conversa en Català on
es treballa l'educació dels fills/es, la salut, la
participació a l'escola.... mitjançant la conversa en
català.
El Cliquem és un taller que pretén treballar nocions
bàsiques relacionades amb la informàtica i a través
de les TIC el vincle amb l'escola.
El Creem és un projecte de manualitats on pares i
mares fan diversos tallers vinculats amb l'escola.

DESTINATARIS

A totes les famílies de les escoles públiques de Salt.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Famílies

LLOC I HORA DEL
SERVEI

Dues hores a la setmana, prioritàriament de 15h a
17h.

EDAT i PERFIL DEL
VOLUNTARIAT

Majors de 18 anys.

CONTACTE DE
L’ENTITAT

Montse Puigvert: mpuigvert@vincle.org

