
PROPOSTES PER TREBALLAR EN EL MARC DEL

DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA

DILM- 21 de febrer

INTRODUCCIÓ

Foment del plurilingüisme per a la inclusió en
l’educació i la societat

El Dia Internacional de la Llengua Materna reconeix que les llengües i el
multilingüisme poden avançar en la inclusió i que els objectius de
desenvolupament sostenible se centren en no deixar ningú enrere.

L’observança d’aquest Dia és una crida als responsables polítics, educadors i
professors, pares i famílies per ampliar el seu compromís amb l’educació
plurilingüe i la inclusió en l’educació per avançar en la recuperació de
l’educació en el context de la COVID-19. Aquest esforç també contribueix
al Decenni Internacional de les Llengües Indígenes de les Nacions
Unides (2022-2032), per al qual la UNESCO és l'agència principal, i que situa el
plurilingüisme al centre del desenvolupament dels pobles indígenes.

https://www.un.org/en/observances/mother-language-day (adaptació)

PROPOSTES

https://en.unesco.org/news/upcoming-decade-indigenous-languages-2022-2032-focus-indigenous-language-users-human-rights
https://en.unesco.org/news/upcoming-decade-indigenous-languages-2022-2032-focus-indigenous-language-users-human-rights
https://en.unesco.org/news/upcoming-decade-indigenous-languages-2022-2032-focus-indigenous-language-users-human-rights
https://www.un.org/en/observances/mother-language-day


Propostes
Alumnat

destinatari
Observacions

Les onomatopeies en diferents llengües

Activitat vinculada al PEE Montcada i
Reixac

PRIM-SEC

Joc interactiu
http://www.gela.cat/doku.php?id=joc

SEC

Llibres per treballar a l’aula:
PERSPECTIVES, UN MÓN DE
LLENGÜES, SIBILAM EDICIONS,
Jesssica Neuquelman, i David Vila i Ros
(@llenguaferits)

PRIM-SEC

Contes d’arreu del món

Activitat vinculada al PEE de Badia del
Vallès

INF-PRIM-SEC Proposta de
planificació
https://drive.google.co
m/file/d/1w6pDGePXU
PQ9DQUR0dse8b2M78
7LMcCh/view?usp=sha
ring

Vídeo sobre diversitat lingüística:
La força de Babel

Activitat vinculada al PEE de Badia del
Vallès

SEC Proposta de
planificació
https://drive.google.co
m/file/d/1d1z2YsamYJp
_2AtC7vO-7MNsipfXR5
M9/view?usp=sharing

Aprofundiment en diversitat lingüística:
Linguapax

SEC

Ràdio en diferents llengües! INF-PRIM-SEC

Material del nodes

Alumnat d’origen estranger

INF-PRIM-SEC

Volta al món amb les llengües

http://www.gela.cat/doku.php?id=joc

Tertúlia a ràdio Rubí, dia 19 amb
nouvinguts de les aules d’acollida per
parlar de la seva llengua familiar
.
https://serveiseducatius.xtec.cat/vallesoc
cidental3/categoria/elic/

Recomanacions de lectura a les aules del
llibre Perspectives, un món de llengües
de Jessica Neuquelman i David Vila i Ros,
Sibilam Edicions ( un conte en 18
llengües diferents)
Recuperem Contes comptats, un món
en un munt de contes, CNL

Activitat vinculada al PEE de Rubí / CNL

PRIM-SEC

Embarbussaments en diferents llengües PRIM-SEC

https://view.genial.ly/600eaee14a1d680d82dde9cd
http://www.gela.cat/doku.php?id=joc
https://blogs.cpnl.cat/20contescomptats/els-20-contes-en-llengua-original/
https://drive.google.com/file/d/1w6pDGePXUPQ9DQUR0dse8b2M787LMcCh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w6pDGePXUPQ9DQUR0dse8b2M787LMcCh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w6pDGePXUPQ9DQUR0dse8b2M787LMcCh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w6pDGePXUPQ9DQUR0dse8b2M787LMcCh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w6pDGePXUPQ9DQUR0dse8b2M787LMcCh/view?usp=sharing
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-documental/la-forca-de-babel/video/4476051/
https://drive.google.com/file/d/1d1z2YsamYJp_2AtC7vO-7MNsipfXR5M9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d1z2YsamYJp_2AtC7vO-7MNsipfXR5M9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d1z2YsamYJp_2AtC7vO-7MNsipfXR5M9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d1z2YsamYJp_2AtC7vO-7MNsipfXR5M9/view?usp=sharing
http://www.linguapax.org/
http://radio.garden/visit/barcelona/DySRBHdL
https://projectes.xtec.cat/acollidasuport/portada/21-febrer-dia-internacional-llengua-materna/
https://serveiseducatius.xtec.cat/vallesoccidental3/
http://www.gela.cat/doku.php?id=joc
https://serveiseducatius.xtec.cat/vallesoccidental3/categoria/elic/
https://serveiseducatius.xtec.cat/vallesoccidental3/categoria/elic/
http://www.tongue-twister.net/


Paraigua de la convivència:

Activitat vinculada al PEE de Badia del
Vallès

Proposta de
planificació
https://drive.google.co
m/file/d/14QzDjVEtu2Z
Wh3APwESPziNP7awlX
9-n/view?usp=sharing

Àlbum il·lustrat
PIQUEMAL, Michel. Torna aviat, dolçor
meva
Il·lustradora: Élodie Nouhen
Editorial Baula
ISBN 84-479-1399-6
Traductor: Pau Joan Hernández

PRIM Proposta de
planificació
https://drive.google.co
m/drive/folders/1jXHy3
qOz6cjbn4gcMz2R35Q
puZMFT-lv?usp=sharin
g

Poesia en diferents llengües

Altres propostes

� Retolar alguns dels espais d’ús comú en diferents llengües d’origen

presents al centre amb la col·laboració de les famílies.

� Recull d’acudits en diferents llengües d’origen presents al centre amb

col·laboració de les famílies (gravació de veu, vídeo i transcripció en llengua
catalana).

� Recull de frases fetes en diferents llengües d’origen presents al centre.

� Recull de petits poemes en diferents llengües d’origen presents al centre.

� Dedicar la música d’entrada i sortida a cançons interpretades en les

llengües d’origen de l’alumnat del centre: cada dia una.

Equip LIC
Vallès Occidental
Febrer de 2021

https://drive.google.com/file/d/14QzDjVEtu2ZWh3APwESPziNP7awlX9-n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14QzDjVEtu2ZWh3APwESPziNP7awlX9-n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14QzDjVEtu2ZWh3APwESPziNP7awlX9-n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14QzDjVEtu2ZWh3APwESPziNP7awlX9-n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jXHy3qOz6cjbn4gcMz2R35QpuZMFT-lv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jXHy3qOz6cjbn4gcMz2R35QpuZMFT-lv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jXHy3qOz6cjbn4gcMz2R35QpuZMFT-lv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jXHy3qOz6cjbn4gcMz2R35QpuZMFT-lv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jXHy3qOz6cjbn4gcMz2R35QpuZMFT-lv?usp=sharing
https://cultura.gencat.cat/ca/ilc/que-fem/programes/dia-mundial-de-la-poesia/

