
 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA 

 

El 21 de febrer és el Dia Internacional de la Llengua Materna (DILM), declarat per la 

UNESCO l’any 2000 amb l’objectiu de promoure el multilingüisme i la diversitat cultural. A més, 

es vol ressaltar la importància de les llengües transmeses de mares a fills, les llengües 

maternes, com a patrimoni cultural, identitari i d’integració social. 

 

A Montcada actualment es parlen al voltant d’una trentena de llengües. A més del català i del 

castellà, que en són les majoritàries, algunes de les llengües maternes de la població 

montcadenca són l’àrab, l’amazic, l’urdú, el panjabi, el xinès, el romanès, el portuguès, el wòlof, 

l’hindi, el mandinga, l’edo, el polonès, el rus, el suahili i un llarg etcètera. 

 

A partir de l’any 2018, Montcada i Reixac va decidir posar en relleu cada 21 de febrer la 

diversitat lingüística del municipi i el paper del català com a llengua comuna i de cohesió a 

partir de diverses accions. 

 

Enguany, el Dia Internacional de la Llengua Materna coincideix amb la celebració del Carnaval, 

i és per això que proposem vincular els dos esdeveniments.  

 

Per posar en relleu la diversitat lingüística al municipi, l’acció principal és donar a conèixer la 

salutació en diferents llengües, i és per això que, entre d’altres coses, hem demanat al rei 

Carnestoltes que, en fer el pregó de Carnaval, saludi en tantes llengües maternes presents a 

Montcada com li sigui possible. Durant aquella setmana la paraula HOLA també serà present 

en diferents idiomes a l’espai públic, als equipaments municipals i a les xarxes socials. 

 

Per aquest motiu  us proposem que treballeu alguna activitat relacionada amb la diversitat 

lingüística. A més, si celebreu el Carnaval, el rei Carnestoltes pot saludar en les diferents 

llengües maternes més presents al vostre centre. També a  les disbauxes o encàrrecs de 

disfressa podeu incorporar la diversitat lingüística. 

 

Us animem a difondre totes les activitats que feu amb l'etiqueta #llenguamaternaMontcada a 

les xarxes socials i us agrairem que ens feu arribar un petit recull o mostra gràfica de les 

activitats que feu a l’adreça electrònica tec_educacio2@montcada.org. 

 

Per contextualitzar les activitats, us fem arribar aquestes propostes didàctiques que podeu 

adaptar a les vostres necessitats. 

mailto:tec_educacio2@montcada.org


 

PROPOSTA EDUCATIVA PER TREBALLAR AMB L’ALUMNAT 

 

“No vull que casa meva estigui emmurallada per totes bandes. Desitjo que les cultures de totes 

les nacions vagin d’aquí cap allà al voltant de casa meva tan lliurament com sigui possible. 

Però refuso que cap d’aquestes cultures m’arrabassi els peus. Em nego a viure a la casa d’un 

altre, com intrús, un captaire o un esclau”  

Mahatma Gandhi 

 

És important que l’alumnat dels centres educatius interioritzi i valori el concepte de diversitat, 

tant lingüística com cultural, com un dels elements clau per a la convivència ciutadana i la 

cohesió social. Per aquest motiu, us adjuntem un conjunt d’idees i d’activitats d’ensenyament- 

aprenentatge i d’ampliació de contingut que us poden ser d’utilitat per treballar el Dia 

Internacional de la Llengua Materna amb el vostre alumnat: 

 

 

Activitats adreçades a totes les etapes educatives: 

 

- Escriure/pintar paraules amb totes les llengües que hi ha en el centre (t’estimo, hola, 

benvingut/ benvinguda…), categorització global i universal. 

- Llegir en veu alta/escoltar textos en les diferents llengües. 

- Fer tallers de grafia en diferents llengües, fins i tot en llengua de signes. 

- Escriure frases fetes en català i amb l’equivalència en altres llengües. 

- Elaborar un mapamundi de les diferents llengües presents al centre. 

- Conèixer l’origen d’algunes paraules a partir del joc de Kahoot “Paraules d’aquí que 

venen d’allà” (https://create.kahoot.it/share/paraules-d-aqui-que-venen-d-alla/28aafcfd-

47f1-4aa4-8e4d-e7b11675ed8f)  

- Explicar què és el Dia Internacional de la Llengua Materna: 

https://es.slideshare.net/biblioiesebre/dia-internacional-de-les-llenges-maternes 

- Convidar l’alumnat a compartir amb els altres quines llengües maternes parlen a casa. 

 

 

Activitats adreçades a educació infantil i primària: 

 

“20 contes comptats” 
https://blogs.cpnl.cat/20contescomptats/els-20-
contes-en-llengua-original/ 
 

Enllaç del Centre de Normalització Lingüística de 
Sabadell on podeu descarregar i escoltar 20 
contes en diverses llengües d’origen i en català. 

“Euromania. Intercomprensió, una via al 

plurilingüisme” 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/work

space/SpacesStore/0081/c4659e7a-f1bf-4ba1-

a98d-7e19cae87016/manual_euromania.pdf 

Eina amb propostes didàctiques temàtiques 

escrites en diverses llengües per treballar 

coneixements amb vocabularis amb gran diversitat 

lingüística. Adreçada a educació primària. 

“Babel: un món de llengües” 

http://www.xtec.cat/~agimeno5/caceres/llengues_m

on/index.htm 

Cacera del tresor adreçat al cicle mitjà i superior 

que té com a objectius conèixer la gran diversitat 

lingüística que impera al nostre planeta, però 

també ens permetrà introduir-nos en el complicat 

món de "les relacions lingüístiques" tot aprenent 
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quina és la distribució de llengües al món i tot 

coneixent altres sistemes d'escriptura molt 

diferents al nostre.  

“Imatges i estereotips” 

http://www.linguapax.org/wp-

content/uploads/2015/03/imatges_estereotips_cat.p

df 

Aquesta unitat didàctica (a partir de cicle superior) 

ofereix al professorat un instrument útil per 

traslladar a l’aula l’educació a favor del 

multilingüisme, la pau i el desenvolupament. 

Imatges i estereotips planteja una reflexió concreta 

sobre les imatges, estereotips i etiquetes que 

posem al món que ens envolta a partir d’exercicis 

per a l’alumnat en català, castellà, anglès i francès. 

 

 

Activitats adreçades a educació secundària: 

 

“Veus del món a Barcelona” 

https://www.youtube.com/watch?v=UBHWb2sN7OI 

Testimoni d’alumnes dels cursos de català de 

Barcelona. En català i en la seva llengua 

expressen la seva opinió sobre la ciutat que els 

acull. 

Col·lecció audiovisual de Linguamón “Veus unides” 

 https://www.youtube.com/user/Linguamon 

Persones amb certa projecció pública expressen la 

seva opinió sobre la diversitat lingüística: Paul 

Auster, Joan Massagué, Noam Chomsky, Eudald 

Carbonell o Maria de Madeiros, entre d’altres. 

“Defensem els drets lingüístics” 

http://www.linguapax.org/wp-

content/uploads/2016/09/defensem_els_drets_ling

_CATdef.pdf 

 

Projecte pedagògic adreçat a l’alumnat d’ESO que 

convida a reflexionar al voltant de la diversitat 

lingüística i cultural que hi ha al món i prendre 

consciència de la necessitat de respectar totes les 

llengües. Aquest material s’ha traduït a l’anglès, al 

castellà i al francès, per poder ser treballat a les 

aules de llengües estrangeres. 

“Construïm Pau al Mediterrani a través de les 

llengües” 

http://www.linguapax.org/wp-

content/uploads/2015/03/UNESCO_cat.pdf 

 

Material pedagògic editat per Linguapax- Centre 

UNESCO de Catalunya i l’Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament en cinc llengües 

(castellà, català, anglès, francès i àrab). S’adreça 

a estudiants d’educació secundària. Cadascuna de 

les 15 activitats proposades forma part d’un 

recorregut que passa per 14 ports i indrets del 

Mediterrani, i en què es destaca la riquesa de la 

diversitat lingüística, religiosa i cultural, tot 

afavorint la interacció entre educació intercultural, 

respecte dels drets humans i valors de la pau. 
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“Quan viatjar no és un plaer” 

http://www.linguapax.org/wp-

content/uploads/2015/03/quan-viatjar-no-

%C3%A9s-un-plaer-ca-es.pdf 

Aquesta unitat didàctica aborda concretament una 

qüestió d’actualitat com és la immigració i ho fa 

des d’una perspectiva lingüística i de les ciències 

socials, alhora que promou el coneixement de les 

persones nouvingudes tot destacant valors de 

respecte entre totes les cultures que conviuen a 

l’escola. 

Documental “La força de Babel” 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/titol-

%20video/video/4476051/ 

Al segle XXI, la diversitat lingüística ja no és una 

maledicció bíblica, sinó una característica 

definitòria de les societats modernes. Un viatge en 

companyia d'Anna Solé, una jove economista que 

té una vida veritablement multilingüe. Reportatge 

adreçat a educació secundària. 

 

 

Material complementari  

-       Linguapax. Manifest a favor de la diversitat lingüística 

(https://llengua.gencat.cat/permalink/8badf4d7-5380-11e4-8f3f-000c29cdf219) 

-       Decàleg Sigues lingüísticament sostenible 

(https://docs.google.com/file/d/1fQujTW9ojsGUbOTClFaTdgljdUQrQ1wm/view). 

Vídeo en català i en llengua de signes catalana 

-       Observatori d’inclusió de Montcada i Reixac 

(https://inclusio.montcada.cat/observatori-inclusio/). S’hi poden consultar dades dels 

països d’origen de la població montcadenca 

-       Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona: 

http://aladi.diba.cat/ 

-       Sobre la llengua de signes catalana 

(https://llengua.gencat.cat/ca/llengua_signes_catalana/). Amb vídeo explicatiu, 

vocabulari visual, làmines temàtiques, etc. 

-       AGILS accessibilitat (https://www.youtube.com/channel/UCWng-

VOG0a760XvQIerbo7g). Canal de Youtube amb vídeos temàtics sobre la llengua de 

signes catalana 

-       Web de la llengua de signes catalana 

(https://sites.google.com/site/llenguasignescatalana/Index/01-Presentacio) 
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