PROGRAMA III: Voluntaris per la llengua

Introducció
Dins la línia de treball amb organitzacions socials i/o culturals, neix el conveni de
col·laboració entre el Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona i el Consorci per la
Normalització Lingüística (CNL) relacionat amb el programa “Voluntaris per la
Llengua”.
El COIB s’ofereix, en aquest cas, a participar com a punt de voluntariat per a totes
aquelles col·legiades i col·legiats interessats en participar en aquest programa, ja sigui
com a aprenent o com a voluntari.
Objectius del programa
L’objectiu principal d’aquesta col·laboració és donar resposta a la necessitat de
participació social en tasques voluntàries, manifestada per les infermeres i infermers
col·legiats. La línia de voluntariat cultural esdevé una alternativa per a totes aquelles
persones que volen ser voluntaris dins d’aquesta àrea.
L’objectiu específic del programa és facilitar que totes les persones que tenen
coneixements bàsics de català i que es volen llançar a parlar-lo el puguin practicar en
un context real i relaxat. Aquest programa promou el voluntariat lingüístic, de manera
que persones que parlen habitualment català destinen una part del seu temps a
conversar amb persones interessades a guanyar fluïdesa, perdre la vergonya i poderlo parlar d’una manera natural.1
En què consisteix el programa?
El programa proposa fer 10 hores de conversa repartides en 1 hora per setmana,
aproximadament. Una vegada acabades les 10 hores, si es vol continuar en el
programa s’haurà de comunicar al CNL.
La tasca del voluntari és mantenir una conversa distesa, on les persones aprenentes
se sentin còmodes i animades a participar. És important doncs, que l’aprenent parli
més que el voluntari, ja que és qui té la necessitat de practicar el català.
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Requisits per a ser voluntari
Els requisits per ser voluntari a través del COIB són el següents:


Manifestar la disposició a participar en el programa.



Parlar en català habitualment.



Disposar d’una hora a la setmana per conversar en català amb la persona
assignada.



Estar col·legiat al COIB.

Els requisits per ser voluntari seran valorats també pel CNL i serà aquest el que
determini la inclusió o exclusió del voluntari del programa. Si es considerés necessari
es recomanarà a l’aspirant de voluntari fer la formació corresponent del nivell de català
requerit per ser introduït en el programa.
Requisits per a ser usuari
El conveni entre el CNL i el COIB fa possible que els col·legiats que vulguin ser
aprenents ho puguin ser, sempre i quan el CNL trobi que la persona s’ajusta als seus
criteris. Aquests són:


Tenir un mínim coneixement del català.



Parlar català encara que sigui amb dificultats i voler guanyar fluïdesa,
perdre la vergonya i incorporar-lo d’una manera natural a les activitats
quotidianes, laborals o de relació social.

També cal que estiguin col·legiats al COIB.
Els requisits per ser aprenent seran valorats també pel CNL i serà aquest el que
determini la inclusió o exclusió del aprenent del programa. Si es considerés necessari
es recomanarà a l’aspirant d’aprenent fer la formació corresponent del nivell de català
requerit per ser introduït en el programa.
Formació
El voluntari interessat en aquesta iniciativa rebrà la formació bàsica del voluntariat del
COIB. (Veure també requisits).
Metodologia
La metodologia a aplicar, en aquest cas, és la dels programes d’altres entitats
vinculades al COIB.

Difusió del programa de voluntariat
Inicialment, s’ha dut a terme la publicació d’un article a la revista Info Infermeria2, on
s’explica la iniciativa posada en marxa en relació a aquest programa.
A través dels mitjans del COIB (Info Infermeria mensual , correu electrònic, correu
convencional, presencialment,...), a través de mitjans extraordinaris (roda de premsa,
publicació de l’acció voluntària ,...) i a través de la relació amb les diverses institucions
voluntàries.
Avaluació
L’avaluació d’aquest programa de col·laboració es farà conjuntament amb el CNL. Es
realitzarà amb l’ajut dels seus materials d’avaluació, com per exemple els qüestionaris
a voluntaris i aprenents que s’envien una vegada han finalitzat les seves trobades.
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