Penses que amb el català no pots anar
més enllà de la teua terra?

El teu institut participa en el Programa pilot CELRoM – Diversitat
Lingüística a l’aula de la Xarxa Vives?
Parles català?
Aleshores explica’ns en un vídeo curt a YouTube què significa per a tu la
teua llengua, ara i per al teu futur!
L’autor/a del millor vídeo podrà gaudir, en col·laboració amb el seu institut,
d’un intercanvi al 2020 en una altra regió lingüística d’Europa. S’allotjarà
durant alguns dies amb una família que parlarà friülà (IT), frisó (NL),
hongarés (RO) o ladí (IT).

Participa en el concurs
i que el català et porte ben lluny!!
Més informació sobre el programa pilot i els requisits del concurs a
www.thisismylanguage.eu

REQUISITS
- La durada del vídeo no podrà ser inferior a 30 segons ni superior a 2
minuts.
- Haurà d’estar disponible a YouTube abans de l’1 de novembre de 2019.
- Caldrà enviar l’enllaç del vídeo a: thisismyeulanguage@gmail.com
- El contingut haurà de respondre o d’estar relacionat amb la pregunta: què
significa per a tu la teua llengua (català), ara i per al teu futur?
- El vídeo podrà ser en català o en anglés. Si és en català, caldrà que
estiga subtitulat en anglés; si és anglés, haurà d’estar subtitulat en català.
- El plantejament pot ser divers: gravar entrevistes breus sobre el
significat de la teua llengua, cantar una cançó, llegir un poema o gravar un
anunci breu sobre el català. Com més creativitat, molt millor! –sempre que
el tema central siga la teua llengua.
- Si el teu vídeo és el guanyador (poden haver fins a 3 guanyadors de la
teua regió lingüística), es presentarà en una reunió de coordinació del
‘Programa pilot CELRoM – Diversitat Lingüística a l’aula’ (projecte ECCA de
la NPLD) el 15 de novembre a Brussel·les.
- El vídeo s’enllaçarà des de la web www.thisismylanguage.eu.
- El resultat del concurs es comunicarà als guanyadors abans del 15 de
novembre de 2019.

