“Les llengües de la meva vida”
Concurs d’autobiografies lingüístiques (2016)

BASES

Modalitat col·lectiva

Què és l’autobiografia lingüística?

CNL de Barcelona
cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/
blogs.cpnl.cat/autobiografies-linguistiques/

L’autobiografia lingüística és la descripció de les experiències
d’una persona en relació amb les llengües al llarg de la vida: les
llengües familiars, les llengües de l'entorn o les llengües apreses;
és a dir, qualsevol experiència relacionada amb llengües
El Concurs té per objectiu incentivar, entre els alumnes de català i
els participants al programa Voluntariat per la llengua, la reflexió
sobre com han après llengües, sobre com i quan les fan servir,
sobre què els ha motivat a aprendre una nova llengua, etc.
L’autobiografia lingüística permet posar de manifest el bagatge
lingüístic dels participants, alhora que contribueix al
reconeixement de la diversitat de llengües i cultures presents a
les aules de català, reflex de la diversitat dins la ciutat.
Poden participar al concurs “Les llengües de la meva vida” tots els
alumnes inscrits durant l’any 2016 a cursos de català o al
programa Voluntariat per la llengua del CNL de Barcelona.

Participació col·lectiva

1. Hi poden participar els grups classe de tots els nivells, un grup
d’alumnes d’un curs o un grup del Voluntariat per la llengua del CNL
de Barcelona. El treball presentat ha de recollir una mostra de les
biografies lingüístiques del grup.
2. Hi ha tres categories: inicial-bàsic-elemental (A1, A2 i B1),
intermedi-suficiència-superior (B2,C1 i C2), i una altra per als
participants al programa Voluntariat per la llengua.
3. El format del treball és lliure. Es poden presentar textos,
gravacions, audiovisuals, presentacions digitals..., i en qualsevol
gènere (monòlegs, entrevistes, narracions, poemes, còmic...). Els
textos s’han de presentar en format word de Microsoft o writer de
LibreOffice i han de tenir una extensió màxima de 8.000 paraules.
Els arxius de veu i d’imatge, que han de durar un màxim de vuit
minuts, s’han de presentar en algun dels formats següents: JPEG per
a les imatges; MP3 per als arxius de so, i AVI, MPG, Quick Time o
Windows Movie Maker per als de vídeo. Les imatges i, si escau, els
acompanyaments musicals han de tenir els drets de reproducció.
4. Es valorarà l'expressivitat, la creativitat i l'originalitat. El jurat
tindrà en compte l'itinerari lingüístic dels participants i posarà en
valor la riquesa de totes les llengües i el reconeixement de la
diversitat lingüística com a vehicle per al diàleg intercultural. Pel
que fa als coneixements de llengua catalana, s'adequaran a cada
nivell.
5. Els treballs s’han de presentar en català. La tria de llengües per als
materials de suport és lliure. En el cas que la llengua triada sigui
diferent del català, caldrà incorporar-ne la traducció.
6. Hi ha premis per cada categoria. Consisteixen en lots de productes
culturals, a més de la publicació i difusió dels treballs guanyadors.
Els treballs premiats i els finalistes es publicaran al blog Les llengües

de la meva vida del CNL de Barcelona. A criteri del jurat, també
podran ser publicats al blog els treballs que rebin menció d'honor.
7. Els treballs s’han de lliurar, en suport digital, per correu electrònic,
a l’adreça: concurs.cnlb@cpnl.cat. Si l’arxiu pesa més de 35 Mb es
pot enviar per we transfer, que és gratuït. Per identificar la
participació col·lectiva s’ha d’incloure el codi de curs. També, cal
que hi hagi les dades de contacte del representant del grup: nom i
cognoms, telèfon (preferiblement mòbil) i correu electrònic. Cal
indicar a quina categoria es presenta, si es tracta
d’inicial-bàsic-elemental
(A1,
A2
i
B1),
intermedi-suficiència-superior (B2, C1 i C2), o si és en la dels
participants al Voluntariat per la llengua. Si algun grup té problemes
per enviar l’arxiu, es pot posar en contacte amb qualsevol delegació
del CNL de Barcelona. El treball ha de tenir un títol.
8. Termini de lliurament dels treballs: 28 de novembre de 2016.
9. El jurat està format per una representació del CNL de Barcelona
(quatre persones), un representant del Grup d'Estudi de Llengües
Amenaçades de la Universitat de Barcelona i un representant de
l'àmbit de Formació i Foment del Consorci per a la Normalització
Lingüística. El president del jurat tindrà vot de qualitat.
10.El CNL de Barcelona farà una selecció i classificació de les obres
presentades per facilitar la tasca del jurat.
11.El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic a finals de
gener de 2017. El mes de febrer es farà l'acte de lliurament de
premis, que s'anunciarà oportunament, en el marc de la celebració
del Dia Internacional de la Llengua Materna.
12.La participació al concurs implica l'acceptació de les bases i la cessió
dels drets d'imatge, difusió i publicació dels treballs presentats al
CNL de Barcelona.

