
 

 

Participació en les pràctiques a establiments col·laboradors 

Fes tres pràctiques orals a tres establiments col·laboradors diferents de la llista del dors i descriu-les. 

 

data lloc durada Us han atès en català? Com us ha anat? 

    

□ Sí, tota l’estona 

□ Al començament sí i després han canviat 

□ Han anat canviant de llengua quan parlaven amb 

mi 

□ No, m’han parlat en castellà... 

 

□ Molt bé. M’he sentit còmode/còmoda 

□ M’ha costat una mica, però m’ha sortit prou 

bé! 

□ M’ha resultat difícil i he canviat al castellà 

□ No m’he atrevit a fer-ho... 
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Nom de l’alumne: 

Curs:           Codi:                                     Professor/a:                            

Fitxa de pràctiques lingüístiques als establiments col·laboradors 



 

 ESTABLIMENTS COL·LABORADORS DE ( nom 
població) (per fer-hi les pràctiques): 
 
 
 
 
Nom de la botiga 
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Centre de Normalització Lingüística de l’Alt Penedès i el Garraf 

SC Vilafranca i l’Alt Penedès. – c. de Pere el Gran, 32, tel. 93 890 61 79 – slcvilafranca@cpnl.cat 

 

     GRAU BÀSIC 3    CURS 2013-2014 

El CNL de l’Alt Penedès i el Garraf inicia aquest curs 2013-2014 unes pràctiques 
lingüístiques amb la col·laboració d’establiments col·laboradors de Voluntariat 
per la llengua (VxL) seleccionats. Es tracta de tenir una oportunitat més de parlar 
en català fora de l’aula.  

En què consisteix? Heu de fer tres pràctiques lingüístiques orals (conversar en 
català) en tres establiments que haureu escollit d’aquesta llista. Es tracta d’una 
pràctica individual tot i que, si voleu, hi podeu anar en grups (màxim 3 persones) 
o parelles. Els establiments coneixen el projecte i saben que hi anireu. 

Què heu de dur? Aquesta fitxa, on us diem què heu de fer, el carnet de 
pràctiques, que us hauran de segellar a l’establiment un cop hàgiu finalitzat la 
pràctica i la fitxa de valoració que omplireu quan sortiu de l’establiment. 

Quan es faran? Del 7 al 28 d’abril de 2014. 

Què heu de fer a l’establiment? 

1. Presenta't i digues que vols fer una pràctica lingüística. 

2. Identifica't amb el carnet acreditatiu, que et segellaran quan acabis la 

pràctica. 

3. Pregunta i observa: 

 Quina activitat fan? 

 Com és l’establiment? (espai físic) 

 Quin mobiliari necessiten? 

 Quins requisits ha de tenir el personal de l’establiment? 

 Quin horari fan? 


