Qüestionari de la primera trobada

Sobre la meva parella d’intercanvi lingüístic o d’acollida*
(Omple el qüestionari amb la informació de la teva parella.)

Nom:
País d’origen:
Llengües:
o
o
o

Llengües d’ús habitual:
Llengua materna:
Altres llengües que coneix:

Informació personal i interessos:
o
És estudiant de...
o
Treballa en...
o
A més, té interès per...
Nivell de català: com i on l’ha après, quins cursos ha dut a terme, quin material ha utilitzat, etc.

Motivacions per aprendre català (si en té més d’una, quina és la que predomina sobre les altres):
o

Personals:

o

Acadèmiques:

o

Professionals:

Dades de contacte:
o
Telèfon:
o
Adreça electrònica:
o
Xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.):
El mitjà que prefereix per contactar és___________

Sobre com seran les nostres trobades
Objectius generals i expectatives de les trobades:

Què vol assolir la meva parella lingüística? Quins objectius finals vol aconseguir?

Quina freqüència volem per a les trobades?
o
Un cop a la setmana.
o
Dos cops a la setmana.
o
Més de dos cops a la setmana.
Com volem que es reparteixi l’ús de les llengües? (Omplir en cas d’activitat d’intercanvi lingüístic.)
o
Practicarem les dues llengües a cada trobada, dividint el temps.*
o
Practicarem una de les dues llengües a cada trobada, alternant-les.
o
___________________________________
* Aquesta opció és la més aconsellable.
Quan farem les trobades? Disponibilitat horària coincident:
o
Entre setmana:
o
Caps de setmana:
Exemples d’activitats que volem fer:
o
Participar en activitats culturals organitzades per la universitat.
o
Treballar material acadèmic.
o
Conèixer Barcelona de més a prop: llocs d’interès, jardins, miradors...
o
Fer activitats de la vida quotidiana.
o
Parlar d’aspectes culturals i tradicionals catalans.
o
Assistir a sessions de cinema en català o de teatre, a clubs de lectura, etc.
o
___________________________________________________________
Com contactar?
o
Normalment ens comunicarem mitjançant __________________
o
La persona encarregada d’organitzar les trobades serà _________________
La propera trobada serà:

