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Les facultats de Lletres i d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona i la Facultat de
Lletres i Ciències Humanes de la Universitat de Perpinyà Via Domitia conviden a presentar
propostes de panells, comunicacions individuals, taules rodones, tallers interactius,
pòsters i mostres de tecnologia didàctica en el Tercer Congrés Internacional sobre
Revitalització de Llengües Indígenes i Minoritzades.
Les propostes han d'indicar clarament a quin dels temes centrals del Congrés s'adscriuen.
Seran benvingudes aquelles presentacions que tractin els reptes principals pel que fa a la
intersecció entre teoria, investigació i praxi.

1. OBJECTIUS
El Tercer Congrés Internacional sobre Revitalització de Llengües Indígenes i Minoritzades
(2022) té per objectiu reunir investigadors, activistes, professionals de la llengua i
estudiants per propiciar un diàleg global i interdisciplinari i servir de fòrum per a
l’intercanvi d’idees, experiències i investigacions sobre temes relacionats amb la
revitalització de les llengües. El Congrés es planteja, principalment, tres objectius : el
primer, difondre aspectes educatius i de recerca relacionats amb el plurilingüisme; en
segon lloc, donar a conèixer actuacions a favor de la revitalització de llengües indígenes i
minoritzades i, en tercer lloc, divulgar investigacions sobre aspectes lingüístics, socials,
polítics i culturals relacionats amb les llengües indígenes i minoritzades.
2. TEMES
Es donarà prioritat a les propostes que tractin un o més d'un dels temes següents:
I.
a.
b.
c.
d.

Diversitat lingüística i revitalització:
Intersecció entre investigació, teoria i pràctica.
Història de la diversitat: llengües i territoris.
Documentació de llengües indígenes i minoritzades: lèxic i gramàtica.
Llengües indígenes com a L1, L2, estrangeres o familiars d'origen, i llengües
globals.
e. Llengües indígenes i tecnologia.

II.
a.
b.
c.
d.

Educació i aprenentatge:
Bones pràctiques, metodologies i estratègies.
Pragmàtica en l’ensenyament de llengües.
Etnografies i narratives diverses sobre l'ensenyament de llengües, etnoeducació.
Món digital i aprenentatge de llengües.

III.
a.
b.
c.
d.
e.

Comunitats lingüístiques i visió sociocultural:
Les llengües com a vehicles de cultures.
Rol intel·lectual i cultural de les llengües indígenes i minoritzades.
Pràctiques i coneixements socioculturals.
Actituds i ideologies lingüístiques.
Neoparlants i revernacularització.

IV. Llengua i poder:
a. Política lingüística i planificació, tant de via ascendent (bottom‐up) com
descendent (top‐down).
b. Descolonització i globalització.
c. Drets lingüístics.
d. Valoració i avaluació de les llengües.
e. Dialectologia i estandardització.

3. INDICACIONS GENERALS PER A LA PRESENTACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS
-

-

-

-

Només s'acceptaran les propostes rebudes a través del sistema de presentació en
línia, a la pàgina web del congrés: http://esdeveniments.udg.edu/go/3cirlim. Per a
qualsevol dubte o consulta podeu escriure a: cirlim@udg.edu.
Són benvingudes les propostes escrites en qualsevol llengua, acompanyades d'una
traducció al català o l'anglès. Totes les propostes, siguin del tipus que siguin, han
d'incloure la informació següent:
o Nom de l'autor/organitzador, filiació institucional i dades de contacte
o Títol de la proposta presentada
o Resum (300 paraules)
o Requeriments tècnics de la presentació
Les propostes de panells i taules rodones també han d'incloure:
o Nom i filiació institucional de cada participant addicional
o Funció o contingut de què s'ocuparà cada participant addicional (150
paraules)
o La indicació expressa que s'ha contactat amb tots els participants i que tots
ells han confirmat qui hi participarien.
Llengües de les presentacions: Els convidem a presentar propostes en qualsevol
llengua.
Publicació: Es publicarà una selecció de les contribucions en un volum avaluat per
experts.

4. TIPUS DE CONTRIBUCIONS
Es podran fer presentacions en diversos formats, com s'indica a continuació. Les
propostes han d'especificar per quin format s'opta. El Comitè del Congrés pot negociar
amb els ponents el format que hagin proposat.
● Comunicacions (20 minuts)
Les comunicacions individuals permeten presentar contribucions originals sobre
investigació, teoria i pràctica en relació amb la revitalització de llengües indígenes i
minoritzades. Les propostes han d'indicar clarament la rellevància del tema de la
comunicació en relació amb els objectius principals del Congrés.
Un cop acceptades, les comunicacions individuals s'organitzaran en sessions de tres o
quatre participants. Cadascun d'ells tindrà 20 minuts per exposar el contingut de la seva
comunicació, després de cada intervenció es deixaran 10 minuts per a preguntes i
comentaris.
● Panells (90 minuts)
El participants individuals o institucionals poden proposar un panell de presentacions
sobre un tema específic; en aquest cas, cada participant n'oferirà una visió. Els panells
han d'incloure un moderador, tres o quatre participants i un retrucant. Cada participant
tindrà 20 minuts per fer la seva presentació; al final de la sessió, es dedicaran 15 minuts
per a la intervenció del retrucant i 15 minuts més per a preguntes.

Les propostes de panells han d'incloure informació de tots els participants i han d'indicar
que s'ha contactat amb tots ells i que tots han confirmat que hi participarien. La persona
que presenti la proposta serà l'única persona de contacte.
● Taules rodones (60 minuts)
El participants individuals o institucionals poden proposar d'organitzar una taula rodona
sobre un contingut relacionat amb els temes del Congrés. Com en el cas dels panells, les
taules rodones estaran coordinades per un organitzador/moderador i s'hi presentaran
diferents perspectives del contingut proposat. En aquest cas, el temps d'intervenció de
cada participant serà de 5-7 minuts. El gruix de la sessió es destinarà al diàleg entre
participants i públic.
Es recomana que cada participant conegui els treballs i els punts de vista de la resta, i
poden intervenir per refutar-los o donar-los suport. D'aquesta manera, s'afavoreix un
intercanvi ric i la possibilitat d'aprofundir en els temes amb rapidesa. Són eficients en
termes de temps i inciten el públic a participar en el debat.
Les propostes de taules rodones han d'incloure informació de tots els participants i han
d'indicar que s'ha contactat amb tots ells i que tots han confirmat que hi participarien. La
persona que presenti la proposta serà l'única persona de contacte.
● Tallers interactius (60 minuts)
En els tallers, els participants inverteixen un espai de temps breu a exposar un concepte,
una teoria o un model pedagògic; el gruix de la sessió es dedica a la participació directa
de tots els assistents. Els tallers s'organitzen per tractar un tema, el debat és informal i
interactiu i els participants no fan una comunicació individual com a tal.
5. DATES IMPORTANTS
-

Presentació de propostes: del 15 de desembre de 2021 al 15 de febrer de 2022
Notificació d'acceptació: l'1 d'abril de 2022
Inscripcions: a partir del 6 d'abril de 2022
Celebració del Congrés: del 13 al 16 de setembre de 2022

6. INSCRIPCIONS
Tarifa general: 150€
*Tarifa reduïda: 50€ estudiants
*L’organització podrà oferir tarifa reduïda a casos particulars (o fins i tot una exempció
completa), si els investigadors o participants al congrés poden justificar problemes de
finançament.

