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Informació addicional
Lloc: Seu de l’Institut Menorquí d’Estudis
(Can Victori, Camí des Castell, 28 Maó)
Duració: 10 hores
Preu d’inscripció: 35 €
Places limitades

Foto: Gustavo Taboada

Per a més informació i inscripció:
www.uimir.cime.es / uimir@cime.es
Tel. 971351500

Seguiu-nos a:

C7. El català dins del
DL: ME-564/2021

conjunt lingüístic romànic
Dates: 28 i 29 d’octubre de 2022

www.uimir.cime.es

Professor:
Vicent Beltran Calvo. Universitat d’Alacant

Objectius:
Objectiu general:
• Proporcionar una visió contrastiva de les llengües romàniques:
similituds i divergències, partint de la perspectiva del català, amb
atenció especial al menorquí.
Objectius particulars:

Programa
Divendres, 28 d’octubre, de 16.45 a 20.00 h
De 16.45 a 17.00 h. Recepció i benvinguda als participants.
De 17.00 a 20.00 h
Sessió 1. El llatí vulgar i la fragmentació dialectal.

Dissabte, 29 d’octubre, de 9.00 a 14.00 h
De 9.00 a 12.00 h

• Proporcionar el contrast de les llengües amb estratègies
d’ensenyament i aprenentatge o recursos de traducció.

Sessió 2. Presentació de les llengües romàniques. Posició del
català.

• Oferir estudis i projectes sobre lingüística contrastiva als assistents.

De 12.00 a 14.00 h

• Conscienciar els assistents de les similituds de totes les llengües
romàniques perquè els pugui facilitar un accés més directe i còmode
almenys a la intel·ligibilitat de qualsevol altra llengua germana escrita.

Sessió 3. Contrast del català amb la resta de llengües
procedents del llatí (I part).

Descripció del curs:
Les semblances entre totes les llengües romàniques entre si és notable i cal
aprofitar els punts de convergència per poder aproximar-nos-hi. Facilitar l’entesa (almenys lectora) de qualsevol menorquí al francès, portuguès, italià,
sard o romanès, per exemple, és el repte del curs.

Participants a qui va adreçat principalment
Persones interessades en general (especialment professorat de llengües i
alumnat)

Dissabte, 29 d’octubre, 17.00 a 19.00 h
De 17.00 a 19.00 h
Sessió 4. Contrast del català amb la resta de llengües
procedents del llatí (II part).

