
GUIA PER A LA PRIMERA TROBADA 

 

Tens dubtes sobre com t’has de posar en contacte amb la teva parella? Vols tenir 

idees per organitzar la primera trobada? Mira’t aquesta guia, hi trobaràs suggeriments 

per començar a caminar pel “Voluntariat per la llengua”. 

 

Quan m’hi poso en contacte? Qui ho ha de fer?   

 Des del “Voluntariat per la llengua” et facilitem les dades (nom i 

telèfon) de la teva parella i sovint te la presentem en un acte 

públic. A partir d’aquí, l’aprenent hauria de ser qui truqui al 

voluntari. Però pot passar que, per vergonya, per timidesa o pel 

motiu que sigui, encara trigui uns dies a fer-ho. En aquest cas, si 

passada una setmana  encara no s’ha posat en contacte amb tu, t’aconsellem que 

facis el primer pas. 

Aquesta trucada ha de servir per presentar-se i per establir la data de la primera 

trobada. 

On ens trobem?  

La primera cita hauria de ser en un lloc que conegueu les dues parts: 

tranquil, on sigui fàcil trobar-se i identificar-se. Recorda que teniu 

diversos “Punt de trobada” 

(http://cpnl.cat/xarxa/cnlgirona/voluntaris/establiments/) que 

s’identifiquen amb un adhesiu del programa a la porta. 

 

 

Com ens reconeixerem? 

 

Pot ser molt útil donar alguna mena de detall per a reconeixe’s: algun 

tret descriptiu com ara si es porten ulleres, els cabells llargs o curts, un 

barret, etc. 

Una altra manera és quedar en un lloc molt concret, per facilitar que us 

identifiqueu. 

 

Trencar el gel 

 

És important establir un clima còmode per tal de poder parlar amb 

naturalitat. Per això, relaxa’t i escolliu un entorn acollidor i confortable.  

 

Si ets aprenent, és recomanable començar a parlar en català des del 

primer moment, encara que costi o que parlis “a batzegades” i a un 

ritme lent. Com més aviat et llancis a practicar la conversa, millor per acostumar-t’hi i 

començar a progressar. 

 

http://cpnl.cat/xarxa/cnlgirona/voluntaris/establiments/


Els primers temes de conversa són senzills: presenta’t; explica què fas, d’on véns, a 

què et dediques... De ben segur que això ja omplirà bona part de la conversa i us 

permetrà que comenceu a conèixer-vos una mica. 

 

Organització 

 

La primera trobada també és un bon moment per organitzar les 

properes. Saps que heu de fer un mínim de 10 hores, 1h per setmana. 

Però us podeu organitzar com us vagi millor, segons les vostres 

obligacions i disponibilitat horària de cadascú. 

 

Si parleu clarament dels vostres horaris i planifiqueu amb la parella les trobades per al 

“Voluntariat per la llengua”, evitareu malentesos i les llargues esperes. 

 

Al final de cada trobada podeu establir la data de la propera. Així evitareu pauses 

llargues entre trobades. 

 

Avisa’m si no véns 

 

Recorda’t sempre d’avisar la parella de qualsevol canvi d’horari o de 

dia de la trobada. Pensa que a ningú li agrada que el deixin plantat. 

 

 

 

Properes trobades 

 

Les trobades següents et semblaran més senzilles i cada vegada et 

sentiràs més còmode. Podeu fer diverses activitats com passejar, anar 

al mercat, a la biblioteca. Aquestes sortides us ajudaran a posar-vos en 

situacions reals de la vida quotidiana.  

 

De què puc parlar? Ja he exhaurit tots els temes 

 

En aquest cas, t’aconsellem que facis un cop d’ull a la llista de temes 

que hem  preparat. 

 


