
 Recursos sobre diversitat
lingüística i cultural

Materials de formació

Material de formació amb 
elements de reflexió i anàlisi 

per treballar la diversitat 
cultural a les aules.

El tractament de la 
diversitat lingüística 

en un centre educatiu 

Material de formació amb elements 
de reflexió i anàlisi per entendre 

la diversitat lingüística dins 
dels centres educatius. 

Educació intercultural: 
fonaments teòrics i aplicació 

en el centre docent

Espais NODES

Llengua i Cultura Occitanes Catalunya Intercomprensió

Recursos, notícies i eines sobre la 
llengua i la cultura occitanes per crear 

una comunitat de docents que 
la valori i n'estengui el seu ús. 

Recursos, eines i informacions sobre la
intercomprensió per portar-la a terme 

a les aules i despertar l’interès pel 
plurilingüisme al centre educatiu. 

TILC

Orientacions didàctiques per aplicar 
la metodologia TILC (Tractament 
Integrat de Llengua i Continguts) 

a les aules i als continguts curriculars. 

Avancem

Orientacions adreçades als centres 
educatius per fomentar un procés

d’ensenyament-aprenentatge 
de les llengües competencial.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/interniv/tdlc/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/interniv/tdlc/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/interniv/tdlc/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/interniv/tdlc/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/interniv/tdlc/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/interniv/tdlc/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/deic/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/deic/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/deic/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/deic/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/deic/index
https://projectes.xtec.cat/occita/
https://projectes.xtec.cat/intercomprensio/
https://projectes.xtec.cat/tilc/
https://projectes.xtec.cat/avancem/el-projecte/


Guies, treballs, informes i articles

Diversitat lingüística a l’aula: Construir centres educatius plurilingües

Linguistic diversity in the European Union. 
The case of regional and minority languages

Diversitat lingüística i cultural: 
un patrimoni comú de valor inestimable

La diversitat lingüística i la pau

Guia per construir centres educatius plurilingües i entendre la diversitat
lingüística que trobem a les aules com una riquesa i alhora com un repte.

Publicació amb diversos projectes que s'han portat a terme sobre la 
base de preservar les llengües regionals i minoritàries a Europa.

Publicació de Linguapax de l’any 2019 (coincidia amb l’Any Internacional
de les Llengües Autòctones) en què es fa una radiografia del món 
multilingüe i multicultural en què ens trobem.

Article de Maria Àngels Viladot en què denuncia la manca de respecte 
a la diversitat lingüística i cultural al món i en què demana la necessitat 
incipient d’atendre-la cada vegada més. 

Vistes al mar. Una mostra de diversitat lingüística a l’Hospitalet

Prefaci de Pere Comelles Casanova per reflexionar sobre 
el perquè cal preservar la diversitat lingüística

https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/v/l/y/4/p/2/v/2/l/501.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/371430cc-f2c1-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/371430cc-f2c1-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/371430cc-f2c1-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2019/11/Informe-2019.pdf
https://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2019/11/Informe-2019.pdf
https://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2019/11/Informe-2019.pdf
https://www.raco.cat/index.php/KatalunaEsperantisto/article/download/269616/357156/
https://www.celh.cat/sites/default/files/publicacions/pdf/C1-PRESERVAR-DIVERSITAT.pdf


Article de Xavier Pascual Calvo en què s’explica com cal gestionar 
la diversitat lingüística i cultural als centres educatius 
i com cal plantejar-la en el si de l’equip docent. 

Article de la lingüista Carme Junyent en què trobem reflexionar 
sobre com cal valorar la diversitat lingüística. 

Treball de Recerca de Doctorat dels reptes i dels avantatges de 
treballar la diversitat lingüística i cultural a les escoles i instituts. 

Gimcana telemàtica del Grup d’Estudi 
de Llengües Amenaçades (GELA) 

de la Universitat de Barcelona 
per fer conèixer la diversitat lingüística 

i cultural que existeix al món. 

Vídeo del Grup d’Estudi 
de Llengües Amenaçades (GELA) 

de la Universitat de Barcelona 
per explicar la diversitat 
lingüística al nostre món.

Recursos audiovisuals i de gamificació

La gestió de la diversitat lingüística a l’aula: un repte per al professorat

Quatre reflexions sobre el valor de la diversitat lingüística

Escola i diversitat lingüística i cultural: desafiaments i oportunitats

Enllaç a l'article que vam publicar en aquest NODES. 

Què saps de les llengües del món? La diversitat lingüística a la nostra vida

http://euliteracy.eu/lidiar-amb-la-diversitat-linguistica-dins-de-la-classe-tot-un-repte-per-als-professors/
https://www.llull.cat/catala/actualitat/actualitat_noticies_detall.cfm?id=37758&url=quatre-reflexions-sobre-valor-diversitat-linguistica.htm
http://repositori.uvic.cat/bitstream/handle/10854/1804/treinv_a2011_marti_josep_escola.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://projectes.xtec.cat/acollidasuport/portada/gimcana-telematica-del-gela-diversitat-linguistica-i-cultural/
http://www.gela.cat/doku.php?id=joc
https://www.youtube.com/watch?v=qOwfdHwfSrw


Projectes locals, nacionals i internacionals

BCN Acció Intercultural i diversitat lingüística

Càtedra UNESCO de Diversitat lingüística i Cultural

Projecte desenvolupat per l’Ajuntament de Barcelona
per tal d’incentivar la presència, la valorització i la
convivència entre llengües i cultures a la ciutat. 

Organització de l’Institut d’Estudis Catalans amb el suport 
de la UNESCO per difondre projectes, activitats i bones

pràctiques per tal de contribuir en l’àmbit de la investigació 
i el manteniment de la diversitat lingüística i cultural. 

LinguaPax: Diversitat lingüística

Organització de Linguapax Internacional amb l’ajut de la 
UNESCO per fomentar el respecte cap a les diferents realitats, 
coneixements i formes de viure que configuren el nostre món.  

GELA (Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades)

Grup d’Estudi de la Universitat de Barcelona l’objectiu 
del qual és el d’organitzar activitats per donar a conèixer 

la diversitat lingüística i cultural i el de promoure la
investigació en l’àmbit de les llengües amenaçades.

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca
https://catedra-unesco.espais.iec.cat/
https://www.linguapax.org/que-fem/diversitat-linguistica/
http://gela.cat/doku.php?id=GELA


Conjunt de materials i 
projectes didàctics publicats 

pel Servei de Suports i Recursos
Lingüístics en què el personal docent

pot trobar eines per ajudar
l’alumnat de l’aula ordinària 

o de l’aula d’acollida per poder
desenvolupar les habilitats lingüístiques. 

Col·lecció de deu guies que
comparen la llengua catalana amb

una altra llengua d’origen i que
serveix per apropar el personal

docent a la llengua de comunicació
d’alguns dels seus alumnes i per

entendre les dificultats que podrien
tenir en l’aprenentatge del català. 

Altres recursos interessants

De mons au monde

Pàgina web de l’escola École La Paix –
Mons-en-Barœul de França en què es

poden trobar alguns recursos multilingües
que poden ser d’interès per conscienciar

l’alumnat de la diversitat lingüística i
cultural existent al món.

Espai de llengües

Pàgina web del Servei Educatiu del
Gironès amb recursos virtuals

relacionats amb l’àmbit de la diversitat
lingüística als centres educatius. 

Intercat: obre’t al món

Conjunt de recursos i eines per
gestionar la diversitat lingüística i

cultural per tal de comunicar-se amb
persones d’arreu del món. 

Interculturalitat a la xarxa:
diversitat lingüística

Llista de recursos amb pàgines web
que tracten la diversitat lingüística i

cultural en l’àmbit educatiu.

Diversitat lingüística 
de la plataforma XTEC

Col·lecció “Llengua, immigració
i ensenyament del català 

http://demonsaumonde.free.fr/index.htm
http://xtec.cat/crp-girones/espai_llengues/index.htm
http://www.intercat.cat/ca/obret-al-mon.jsp
https://sites.google.com/site/interculturalitatalaxarxa/diversitat-lingueistica
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/llengues-gestio/diversitatlinguistica/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/llengues-gestio/diversitatlinguistica/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/llengues-gestio/diversitatlinguistica/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/immigracio/col_leccio_llengua_immigracio_i_ensenyament_del_catala/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/immigracio/col_leccio_llengua_immigracio_i_ensenyament_del_catala/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/immigracio/col_leccio_llengua_immigracio_i_ensenyament_del_catala/

