Celebreu amb nosaltres

el 26 de setembre:

Dia Europeu
de les Llengües
Què és el Dia
Europeu de les
Llengües (DEL)?
Un dia per fomentar
l’aprenentatge de llengües a
tot Europa.
Per iniciativa del Consell
d’Europa, a Estrasburg, des
del 2001 se celebra cada 26
de setembre el Dia Europeu
de les Llengües.

Per què convé
celebrar el DEL?
•

•
•

Per fer palesa la importància de l’aprenentatge de
llengües en l’augment del
plurilingüisme i la comprensió intercultural.
Per promoure la riquesa
lingüística i la diversitat
cultural d’Europa.
Per fomentar ’aprenentatge de llengües al llarg de
tota la vida dins i fora de
l’escola.

www.coe.int/EDL
f

Uniu-vos a nosaltres a
través de Facebook:
facebook.com/ecml.celv

Sabíeu que ...?
•

Hi ha entre 6000 i 7000
idiomes al món, i que a
Europa hi ha unes 225
llengües autòctones.
La major part de les llengües
del món es parlen a Àsia i
Àfrica.
Com a mínim la meitat de la
població mundial és bilingüe o
plurilingüe; és a dir, que parla o
comprén dues o més llengües.
El bilingüisme fa que
l’aprenentatge d’altres
llengües siga més fàcil i
reforça els processos de pensament.

•
•

•

Per a obtenir més dades, visiteu la
nostra pàgina web!

A qui va dirigit?
•
•
•

Als alumnes / estudiants /
professors
Universitats / escoles /
instituts d’idiomes.
Associacions,...

De fet, a TOTHOM que vulga
celebrar la diversitat lingüística a
Europa.

EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

Celebreu amb nosaltres el 26 de setembre:
Dia Europeu de les Llengües!
Què puc trobar a la
pàgina web del DEL?

Com puc participar en el
Dia?

•

Els estats membres, socis i els particulars
poden promoure o ajudar a organitzar
diferents activitats i poden utilitzar la pàgina
web i els materials promocionals del DEL.

•
•
•
•
•

•

Un calendari d’esdeveniments d’arreu del
món per a celebrar el Dia Europeu de les
Llengües.
Informació actual sobre el DEL en més 20
idiomes.
Dades i xifres sobre llengües.
Material per als professors /
organitzadors d’esdeveniments (exemples
d’esdeveniments, activitats al DEL).
Jocs en línia per posar a prova
coneixements i habilitats.
Expressions idiomàtiques, calcs
semàntics, palíndroms, embarbussaments
i molts més exemples de similituds i
diferències que evidencien la riquesa
lingüística d’Europa.
Possibilitat de votar l’esdeveniment més
innovador

Qui coordina el Dia?

ALGUNES IDEES
•
•
•
•
•

Organitzar un esdeveniment com ara un
taller, un partit, un torneig, un sopar ...
Obrir un blog sobre les llengües.
Escriure un llibre o una revista digitals.
Crear una prova de llengua per als
alumnes / l’escola / els veïns ...
Organitzar un concurs o una
competició de postals / cartells / vídeos
/ fotografies / narracions / cançons...

Promoure el vostre esdeveniment a través
de la web del DEL!
Altres suggeriments i materials per a
docents a http://edl.ecml.at/teachshare.

El Consell d’Europa coordina el Dia Europeu de les Llengües; concretament, la Unitat de
Política Lingüística (Estrasburg) i el Centre Europeu de Llengües Modernes (Graz) del
Consell d’Europa.
Els Serveis Nacionals de Suport de més de 40 països distribueixen material promocional i
promouen la participació en la jornada.

El seu relleu nacional:
mrosario.gutierrez@mecd.es

