PROPOSTES PER TREBALLAR EN EL MARC DEL
DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA
DILM- 21 de febrer

El foment del plurilingüisme per afavorir 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. 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 COVID19. 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)

Amb aquest recull de propostes us volem animar a celebrar el DILM amb la comunitat
educativa del centre. Esperem que us sigui d’utilitat.
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PROPOSTES PER TREBALLAR EN EL MARC DEL
DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA
DILM- 21 de febrer
Propostes
Les onomatopeies en diferents llengües
Activitat vinculada al PEE Montcada i Reixac
Llibres per treballar a l’aula:
Jessica Neuquelman, i David Vila i Ros:
Perspectives, un món de llengües.
Sibilam Edicions (@llenguaferits)
Contes d’arreu del món
Activitat vinculada al PEE de Badia del Vallès
Vídeo sobre diversitat lingüística:
La força de Babel
Activitat vinculada al PEE de Badia del Vallès
Aprofundiment en diversitat lingüística: Linguapax
Ràdio en diferents llengües!
Material del nodes
Alumnat d’origen estranger
Volta al món amb les llengües
Activitat vinculada al PEE de Rubí / CNL
Embarbussaments en diferents llengües
Paraigua de la convivència
Activitat vinculada al PEE de Badia del Vallès
Àlbum il·lustrat
Piquemal, Michel. Torna aviat, dolçor meva
Il·lustradora: Élodie Nouhen
Editorial Baula
Traductor: Pau Joan Hernández
Poesia en diferents llengües
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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.
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