
Un club de conversa és un espai de trobada. És aquell lloc tranquil i confortable on coincidim per
a parlar en català de temes quotidians, sempre amb bona companyia i amb un bon piscolabis.

Cada club de conversa està format per un màxim de quinze participants, amb la intenció que tots
ens escoltem i tots participem al col·loqui. Tots els grups tenen una persona encarregada de la
dinamització, i estructuren la conversa amb l’ajuda d’un guió orientatiu de preguntes.

Les preguntes proposades cerquen punts d’unió entre els participants; és a dir, van encaminades
a recordar moments viscuts, a reflexionar sobre el moment present, a compartir il·lusions
futures, a explicar costums i tradicions de cada casa, a parlar de les aficions de cadascú, etc. 

QUÈ  ÉS  UN  CLUB  DE  CONVERSA?

COM  M 'HI  PUC  APUNTAR?

Telefonant al 971 22 59 00 (ext. 7852) o enviant un correu a dinamitzaciolinguistica@palma.cat

ON  I  QUAN  ENS  TROBAREM?  

Cada dimarts a les 18.30 h, des del 8 de març fins al 12 d'abril. 
A Palma, al Cafè Teatre La Tertúlia del c. d'Ausiàs March, 19, 07003

QUINA ESTONA CONVERSAREM?

Es tracta de sis sessions d’una durada de 50 minuts cada una. 

QUI  SEREM?

Un màxim de 15 persones, entre aprenents de català i catalanoparlants habituals. 

Tots els participants, sempre majors de 16 anys, o bé volen agafar fluïdesa en llengua catalana o
bé són catalanoparlants i volen ajudar altres pesones a practicar l’idioma. 
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APRENEM  I  ENSENYAM

Tothom hi aporta qualque cosa: vocabulari, pronunciació, opinió de l’actualitat, reflexions sobre
experiències viscudes, etc. És així que tothom esdevé aprenent i mestre a la vegada. 

Val la pena destacar que cadascú comparteix el que vol compartir: tots els participants han de
respectar la intimitat de qui tenen devora i s’han de sentir còmodes durant els intercanvis de parers.

Les preguntes proposades afavoreixen l’adquisició gradual de vocabulari i permeten que cada
participant faci una aportació més breu i senzilla o més extensa i complexa, en funció de les seves
capacitats o dels seus interessos. 

ELS  GUIONS  DE  CONVERSA

Cada guió de conversa és un conjunt de deu a vint preguntes que ens faciliten examinar un tema des
de diferents angles. 
Les qüestions proposades ens permeten reflexionar sobre aspectes que coneixem, generar idees (ser
creatius) i avaluar les aportacions dels altres (ser crítics). 
Les preguntes contenen el vocabulari que volem que es treballi durant aquella sessió i les aportacions
de cada participant fan que el puguem ampliar.
Quan comparam i contrastam el que pensam amb el que ens comuniquen de fora podem arribar a
noves conclusions i establir nous criteris que acabarem fent nostres. És així que mitjançant la resposta
a les preguntes del guió tots els participants aporten i aprenen dels altres.
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