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PLEC 
Projecte de pràctiques lingüístiques als establiments 

col·laboradors del CNL de l’Alt Penedès i el Garraf 

 
El CNL de l’Alt Penedès i el Garraf disposa d’un bon nombre d’establiments col·laboradors 

(EC). El 2013, 138 comerços van signar un acord en què s’expressa la voluntat de fer servir 

el català com a primera llengua i de no canviar d'idioma davant de la dificultat de les 

persones que els visitin. Així doncs, aconseguim signar convenis, fem el seguiment de la 

vigència de l’acord, però no hi fem cap altra actuació més concreta. 

 

El 2013, 265 aprenents es van apuntar al VxL i es van fer 344 parelles lingüístiques. Els 

participants van rebre informació sobre els establiments col·laboradors amb el VxL. Fins ara 

només se’ls ha proposat que visitin els comerços, que s’identifiquen amb l’adhesiu del VxL, 

perquè reforcin la pràctica del català en un escenari real. Aquesta proposta no té previst cap 

seguiment. Per aquest motiu, és interessant planificar una actuació concreta que relacioni 

les pràctiques dels aprenents amb els EC. D'altra banda, també tenim un gran nombre 

d'alumnes de nivell bàsic i elemental que necessiten practicar i fer servir el català fora de 

l'aula.  

 

A partir d'aquestes realitats, conjuntament amb el fet que un dels nostres objectius és 

treballar per l'extensió de l'ús social de la llengua catalana, volem posar en pràctica el 

PLEC, projecte de Pràctiques lingüístiques als establiments col·laboradors. Partim dels 

projectes elaborats a partir de la idea inicial del CNL L'Heura de Santa Coloma de 

Gramenet, i adaptats pel CNL de Badalona i Sant Adrià, i per l’SC de Vilanova i la Geltrú 

(“Demana-ho en català també!”). 

 

En una primera fase, comptem de poder portar a terme aquest projecte amb el voluntariat i 

l’alumnat dels cursos B2, B3, E1 i E2. 

 

Punts forts: 

 Nombre d'establiments col·laboradors (EC) de què disposem. 

 Nombre significatiu d'alumnes que podran fer les pràctiques. 

 Projecte transversal i cohesionador (treball conjunt dels tècnics de 

normalització lingüística del CNL). 

 Implicació dels tècnics (docents i no docents) que manifesten la necessitat que 

hi hagi espais on els alumnes i usuaris del CNL puguin expressar-se en català 

en accions quotidianes reals. 

 Les pràctiques formaran part de l'avaluació del curs que faci l'alumne.  
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Punts febles: 

 Mobilitat del personal dels establiments col·laboradors que atén el públic, i 

que pot ser no catalanoparlant. 

 Inestabilitat econòmica actual. Hi ha establiments que no poden mantenir la 

seva activitat i tanquen o es traspassen.  

 Cal comptar amb TNL amb dedicació suficient per fer visites i ser referent del 

projecte per als EC. 

 Aspectes emocionals que poden frenar les pràctiques dels alumnes 

(vergonya, sentit del ridícul...) 

 

Objectius:  

 Dinamitzar els EC. 

 Promoure que els consumidors, especialment alumnat i parelles lingüístiques, 

no renunciïn a comunicar-se en català en les relacions comercials. 

 Donar a conèixer la xarxa de comerços i empreses adherides al VxL; és a dir, 

establiments compromesos a facilitar l’ús del català en la comunicació amb 

els clients. 

 Afavorir l’ús del català en l’atenció oral del comerç, amb la complicitat de 

consumidors i venedors paral·lelament. 

 Reforçar l'ús de la llengua catalana fora de l'aula dels alumnes dels cursos de 

B2 a E2 a través de les pràctiques als EC. 

 Treballar conjuntament les àrees d’ensenyament i dinamització, ja que els tnl 

dinamitzadors i el professorat hauran de consensuar, temporalitzar i dur a 

terme el projecte. 

 

 

Pla d'actuació: 

Aquest projecte està previst que s'iniciï el segon quadrimestre del curs acadèmic 2013-

2014. Es proposa dur a terme una primera fase en els cursos de febrer-juny 2014.  

Els alumnes faran les pràctiques als EC del 7 al 28 d’abril. 

 

Acords previs a la primera fase:  

 

Març: 

1. Treball de dinamització dels EC per presentar el projecte: tramesa de missatges 

electrònics (si poden ser personalitzat, millor), planificació de visites, lliurament de 

material. 

2. Difusió al web del CNL, FB i als mitjans de comunicació. 

 

Abril: 

3. Presentació de l’activitat als cursos (primera setmana d’abril). Cada alumne farà tres 

pràctiques. 
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4. Les pràctiques es poden fer individualment, en parelles o petits grups (màxim 3). 

5. Serviran per fer una activitat a l’aula. 

6. Faran les pràctiques els alumnes dels graus B2 a E2. 

7. Es poden fer dins l’horari del curs, organitzant una sortida conjunta a una zona de 

botigues que siguin EC o fora de l’horari del curs, lliurement quan els vagi bé dins el 

calendari establert. 

 

Maig: 

 

8. Seguiment de les actuacions dutes a terme: nombre de visites, nombre d’alumnes i 

d’aprenents del VxL participants, nombre de pràctiques fetes. 

9. Recull de les valoracions dels EC. 

10. Recull dels informes de valoració de cada curs. 

11. Difusió de les valoracions finals. 

 

Detall d’accions que han de dur a terme els TNL durant el mes de març: 

1. Revisar, distribuir i confeccionar les llistes d'EC de VxL per als graus B2 a E2: 

 Per tipus d'establiments i/o barris i/o ciutats 

(Enllaç del web del CNL on estan tots els EC, ordenats per poblacions amb l’activitat, el nom 

i l’adreça: http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlaltpenedes/voluntaris/establiments/).  

2. Enviar un missatge electrònic a tots els EC que tenen vigent el conveni per informar-los-

en i demanar-los si volen participar en aquesta proposta. Si pot ser personalitzat, millor. 

Model de missatge electrònic: 

 

Títol missatge: PROMOCIÓ dels establiments col·laboradors als cursos de català 

 

Establiments col·laboradors, voleu participar en una activitat que farem amb els 
nostres alumnes i aprenents?   

Ajudeu-los a parlar en català! 

 

Ens posem en contacte amb vosaltres perquè formeu part de la xarxa 

d’Establiments Col·laboradors (EC) que donen suport al Voluntariat per la llengua 
(VxL). 

http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlaltpenedes/voluntaris/establiments/
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En aquesta ocasió, us volem informar d’un projecte que estem impulsant des del 

Servei de Català de Vilafranca i l'Alt Penedès  per dinamitzar l’acord de 
col·laboració que teniu establert amb el Consorci per a la Normalització Lingüística.  

El projecte consisteix que els alumnes dels cursos i els aprenents del VxL 

puguin reforçar la pràctica del català en els comerços adherits al programa. 

Només es tracta de respondre les preguntes que us faran sobre qüestions 
relacionades amb el vostre establiment o amb els productes que veneu.  

La vostra col·laboració és fonamental i, per això, us demanem que si hi esteu 

interessats respongueu aquest missatge abans del 21 de març, perquè 

puguem passar a visitar-vos  i explicar-vos amb més detall en què consisteix aquest 

projecte que començarà a l’abril i finalitzarà al maig. 

Moltes gràcies per endavant per la vostra atenció. 

Atentament, 

 

 

 

 

3. Visitar els EC que han respost el missatge afirmativament o els que no han dit res. 

Presentar-los el projecte d'acord amb la temporalització de la implantació de les 

pràctiques i deixar-los el material.  

a. informació de  les característiques i el procediment de la pràctica per a l'EC: 

informativa (no compraran), individual o per parelles (màxim 3 per pràctica), 

grau dels alumnes que els visitaran, calendari de pràctiques, identificació dels 

alumnes, hauran de segellar-los el carnet. 

b. Pautes i graella de valoració per als establiments col·laboradors. 

c. Avisar-los que al maig els passarem a recollir les valoracions. 

 

4. Preparar el material necessari per a l’actuació (material per als establiments 

col·laboradors, carnets, fitxes per als alumnes).  

a. carnet de l'alumne (és prescindible, perquè poden segellar la fitxa que porta 

l’alumne) 

b. fitxa resum per a l'alumne 

c. informes finals 

5. Difondre la proposta a les parelles lingüístiques durant l’inici del programa de VxL.

   

Detall d’accions que haurà de dur a terme el professorat durant el mes d’abril / 

maig: 

1. Presentar les pràctiques als alumnes i explicar-los el procediment, seguint el protocol 

de l’annex 1. 



 

 

   

5 
CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF 

Servei de Català de Vilafranca i l’Alt Penedès 

C. de Pere el Gran, 32 - 08720 Vilafranca del Penedès - slcvilafranca@cpnl.cat - Tel. 93 890 61 79 - Fax 93 818 05 01 - www.cpnl.cat 

 

2. Motivar els alumnes i fer el seguiment de les pràctiques des de l'aula. 

3. Recollir les fitxes i els carnets segellats dels alumnes. 

4. Elaborar l’informe de cada curs. 

 

Detall d’accions que faran els TNL posteriorment a les pràctiques (maig): 

1. Fer el seguiment dels establiments i possibles incidències. 

2. Presentar els resultats quantitatius i qualitatius. 

 

Indicadors d'avaluació i millora:  

Per poder recollir dades sobre el resultat final d’aquest projecte, s’han marcat alguns 

indicadors quantitatius, però també caldria recollir informació més qualitativa, que permeti 

analitzar com ho ha rebut l’EC, el voluntariat i l’alumnat. 

 

Indicadors d'avaluació quantitatius:   

Nombre d’establiments adherits al VxL. 

Nombre d’establiments visitats. 

Nombre d’establiments que accepten de participar-hi. 

Nombre d’establiments que han fet algun seguiment de l’actuació. 

Nombre de notícies o entrevistes fetes als mitjans de comunicació. 

Nombre d'alumnes inscrits als cursos on s’han proposat pràctiques. 

Nombre d'alumnes que han fet les pràctiques. 

Nombre de pràctiques possibles. 

Nombre de pràctiques fetes. 

 

Indicadors d'avaluació qualitatius: a partir de la fitxa resum de l'alumne i d'una enquesta 

als alumnes (al final del curs acadèmic) en la qual valorin aspectes tant de satisfacció com  

d'increment de l'ús de la llengua catalana, de canvi d'hàbits socials i/o interpersonals, de 

percepció de l'entorn... 

 

També es preveu fer una enquesta als EC -amb retorn de les dades quant al nombre 

d'alumnes que han passat pel seu establiment- on valorarien, des de la seva perspectiva, el 

projecte i la seva implicació. 

 

Finalment, elaborarem un informe amb el buidatge de les dades més significatives per fer-lo 

arribar als establiments que hi han participat i als mitjans de comunicació. Si cal, es faran 

propostes de manteniment com ara sessions de sensibilització als EC, més adhesions al 

VxL, contactes amb gremis o associacions de comerciants, etc. 

 

                                                 

Març de 2014 
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Protocol per presentar les pràctiques lingüístiques (PLEC)  

Les PLEC són una oportunitat més per parlar en català fora de l’aula, i una alternativa a 

les trobades de les parelles lingüístiques. 

Durant el període de pràctiques, el professorat va fent el seguiment de les pràctiques que 

fan els alumnes: les comentaran a classe i assessoraran els alumnes en funció de les 

situacions que hi vagin trobant. La motivació durant aquest període és molt important ja que 

l’alumne ha de fer l’activitat fora de l’aula autònomament, sense suport del professor. Si el 

professorat ho creu convenient, i hi ha un grup d’establiments col·laboradors propers, també 

es poden fer les pràctiques durant una hora lectiva. 

Proposem als alumnes fer pràctiques lingüístiques (PLEC) als establiments col·laboradors 

del VxL (hi tenim un acord de col·laboració i se’ls pot reconèixer per l’adhesiu verd de VxL 

en un lloc visible). 

Segons el servei / oficina, pot ser que hi hagi uns establiments seleccionats per població i 

pel grau del grup.  

Les PLEC són visites dels alumnes1 a comerços amb un objectiu determinat segons el curs 

que fan. 

- Quan el professor proposa aquesta activitat: 

1. Els comenta que és una activitat que forma part del curs. (Els professors, a 

part de recollir la fitxa i el carnet plens, posaran en comú com han anat les 

pràctiques i pot ser que facin alguna tasca relacionada amb el que han 

après). 

2. Els indica el calendari que tenen per anar a fer les pràctiques (3 setmanes 

del mes d’abril). 

3. Els dóna la fitxa (on hi ha l’explicació i les preguntes proposades i la llista de 

comerços on poden anar a fer les pràctiques), el carnet de pràctiques. 

4. Els dóna alguns consells o instruccions per fer la pràctica: 

a) S’han d’identificar d’entrada com alumnes que fan una pràctica (ensenyar 

la fitxa o el carnet). 

b) Anar a la botiga a fer les PLEC no els obliga a comprar (els botiguers ja 

ho saben). 

c) Si hi ha clients a la botiga, s’hauran d’esperar. 

d) Sempre que sigui possible hi han d’anar els matins, que són més 

tranquils i no hi han d’anar ni en divendres ni en dissabte (perquè 

probablement són els dies comercialment més forts). 

e) En acabar la pràctica han de demanar a la persona que els ha atès que 

els posi el segell al carnet o a la fitxa. 

                     
1 Moltes d’aquestes recomanacions també s’han de tenir en compte si els 

participants són aprenents del VxL. 
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f) En els casos que l’objectiu proposat a les pràctiques suposi una feina 

posterior de treball a classe ho tindrem en compte a l’hora de 

temporalitzar les tasques dels curs. 

g) Al final d’un període de pràctiques cada professor en fa un petit informe 

detallant el nombre d’alumnes, el nombre de pràctiques i les incidències 

que s’hi hagin produït per part dels alumnes o per part dels establiments. 

h) Si tenen parella lingüística hi poden anar acompanyats del voluntari/ària. 

 

Aquest trimestre farem la primera experimentació de les pràctiques (PLEC) a tots els 

alumnes de B2, B3, E1 i E2. 

A final de curs (juny) farem una reunió per valorar tot el projecte. 
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Informe sobre les pràctiques lingüístiques (alumnes) 
 

Codi del curs  

Data de les PLEC  

Professor/a:  

Població:  

Nombre d’alumnes del curs:  

 

Nombre d’alumnes que han 
fet les pràctiques: 

 

Nombre total de pràctiques:  

Valoració, comentaris:  

 

 

 

Anècdotes:  

 

 

 

 

Data:    
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Informe sobre les pràctiques lingüístiques (aprenents VxL) 
 

Data de les PL  

Població:  

Nombre de parelles 

lingüístiques servei/oficina  

 

 

Nombre d’aprenents  que 
han fet les pràctiques: 

 

Nombre total de 
pràctiques: 

 

Valoració, comentaris:  

 

 

 

Anècdotes:  

 

 

 

Data:    



 

Centre de Normalització Língüística de l’Alt Penedès i el Garraf 

 

 

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... 

    

□ 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... 

   
 

□ 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... 

Nom de l’alumne: 

Curs:           Codi:                                     Professor/a:                            

Fitxa de pràctiques lingüístiques als establiments col·laboradors 



 

 

 Annex 3 

Centre de Normalització Língüística de l’Alt Penedès i el Garraf 

 


