ACCIONS DE COORDINACIÓ DE LLENGÜES

Curs 2007-08

Títol de l'acció: IV Certamen literari escolar en llengües d’origen
Llengua/llengües: totes les llengües.
Els textos no escrits en català s’han d’acompanyar forçosament de la seva traducció o bé
d’un comentari o resum en català. Els textos presentats es podran acompanyar d’un dibuix
realitzat per l’autor. Abans de presentar els treballs en altres idiomes, caldrà consultar a
Amics de la UNESCO la possibilitat de poder presentar el treball en la llengua escollida.
Descripció de l'activitat :
Concurs adreçat a tots els centres escolars, públics o concertats, de Catalunya. El Certamen
Literari en Llengües d’Origen vol ser un espai de trobada on donar veu als infants i joves en
la llengua pròpia i en la llengua comuna: el català. Es valorarà que els textos tractin sobre
temes com la pau, la cohesió social, la solidaritat o facin difusió dels costums i les
tradicions del nostre i d’altres països.
Competències:
• Competència comunicativa
• Competència social i ciutadana
• Competència plurilingüe i intercultural
• Competència artística i cultural
Objectius:
• Conèixer la diversitat lingüística.
• Fomentar el respecte a totes les llengües i cultures.
• Ajudar a entendre la complexitat del món.
• Reflectir la diversitat cultural.
•

Promoure la cohesió social.

PROMOTOR:
Fundació Viure i Conviure de la Caixa de Catalunya.
Dinamitzador: (a títol individual i/o col·lectiu)
Amics de la UNESCO de Barcelona
Persona de contacte:
Sílvia Pacheco
Amics de la UNESCO de Barcelona, C/Mallorca 207 principal, 08036 - Barcelona

educacio@caub.org
Col·laboradors (entitats, institucions, associacions, …)
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
Participants (centres, nivell educatiu, nombre de participants)
Alumnat d’educació primària i d’educació secundària obligatòria.
Període d’execució: Els treballs s’hauran de presentar abans del 10 de març i cal que vagin
acompanyats amb les dades personals de l’autor (nom i cognoms, edat,
centre escolar, títol de l’obra i llengua). Cada centre pot presentar 5 treballs en cada
categoria (llengua catalana, llengua catalana per a nouvinguts i llengua estrangera) per a
cada etapa: Primària (Cicle Inicial, Cicle Mitjà, Cicle Superior) i Secundària (Primer i
Segons cicle de l’ESO)
Durada
El lliurament de premis es realitzarà el 6 de juny de 2008 dins les activitats previstes en la
celebració de la Diada de la Pau d’Amics de la UNESCO de Barcelona.
Àmbit (local, comarcal, nacional, estatal, internacional)
Àmbit nacional
Informació a :
Amics de la UNESCO de Barcelona

