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Diversitat lingüística: per a què? Un curs virtual per pensar i sentir la diversitat 

lingüística. 
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Què és la diversitat lingüística? Com es manifesta i com es gestiona? Per què és important i per a 

què serveix? Com l’experimentem, l’entenem i la sentim arreu del món? 

Les respostes a aquestes preguntes podrien semblar òbvies, o ja sabudes. Ara bé, donada la 

complexitat de la realitat, la multiplicitat d’experiències al voltant de les llengües i la varietat de 

perspectives des de les quals es pot enfocar la qüestió, l’organització Linguapax International va 

considerar necessari crear un espai digital global per aplegar explicacions sobre la diversitat 

lingüística en les seves múltiples dimensions. Es tracta del curs en línia obert i massiu (MOOC) 

Diversitat lingüística, per a què?, elaborat a la plataforma Coursera amb el suport de la UAB. 

El curs ofereix un ampli panorama de la diversitat lingüística. S’hi tracten aspectes relacionats amb 

els marcs conceptuals i legals i s’hi exploren diferents àmbits en què la diversitat lingüística és 

rellevant, diverses perspectives per abordar el tema i les qüestions que es plantegen al seu voltant. 

També s’hi presenten bones pràctiques de revitalització lingüística, gestió i  promoció del 

multilingüisme i iniciatives innovadores i creatives que tenen en compte, o en el seu nucli, la 

diversitat lingüística. 

Més enllà de la proposta d’aprenentatge que constitueix el MOOC, Linguapax International ha creat 

el curs, sobretot, per fer sentir la diversitat lingüística. Així, el curs es concep com un espai per 

intercanviar idees, compartir i debatre, en què tothom que hi participa pot enriquir els seus 

coneixements, fer saber les seves experiències, comparar punts de vista i ampliar horitzons sobre la 

diversitat lingüística. 

El curs, llançat a la comunitat internacional fa un any i mig, ha tingut una participació fins ara 

(juliol de 2022) de més de 1800 estudiants. En aquesta comunicació es presenten les dades més 

rellevants de l’experiència: des del perfil i les procedències de les persones que s’hi han inscrit fins 

als temes i debats que han generat més interès i participació, les vivències que s’hi han compartit, 

les reflexions que s’hi han generat i les contribucions més destacades. 
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