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Després de l’èxit de dos edicions anteriors amb la 
col·laboració de l’Escola oficial d’Idiomes, Turisme 
València, ACEICOVA (Associació de Centres d’En-
senyança d’Idiomes de la C. V) , Institut Confuci Uni-
versitat de València, Trinity College, British Council, 
ESIC idiomes, Festival ConFusión, Institut Francès i 
amb l’ajuda de difusió pròpia de la Conselleria d’Ed-
ucació, l’associació LANGUAGE EXCHANGE VALÈN-
CIA (VLE) pretén organitzar la III edició del festival 
internacional dels idiomes, l’11 - 12 maig. 

Durant estos dos dies, el FESTIVAL INTERNACIONAL 
DELS IDIOMES situarà a València en el panorama 
internacional, amb desenes d’invitats locals i es-
trangers: des d’artistes, acadèmies d’idiomes fins a 
professionals experts en l’àmbit lingüístic.

El festival



Té com a objectiu promoure l’aprenentatge d’idi-
omes des d’una perspectiva diferent, fent insistèn-
cia en la necessitat d’ús del mateix per a adquirir 
una competència completa. FIDI és un esdeveni-
ment amb entrada gratuïta per a totes les edats 
que fomenta l’aprenentatge d’idiomes des de la 
pràctica organitzant diverses activitats multill-
ingüístiques: música, teatre, conferències, gastrono-
mia i formació, mesclats en un espai únic dedicat 
a l’intercanvi lingüístic i cultural. Es tracta d’una 
trobada entre centres educatius i estudiants i pares, 
a fi de triar les millors acadèmies per als seus futurs 
estudis, mentre es divertixen amb diferents activi-
tats organitzades.

Festival Internacional 
Dels Idiomes (FIDI)



VALÈNCIA LANGUAGE EXCHANGE (VLE) és un dels 
grups d’intercanvi d’idiomes més grans d’Europa. 
Com a organització no governamental política-
ment independent i sense ànim de lucre, VLE és 
una associació oberta a persones de totes les 
edats amb interès a aprendre un nou idioma i 
compartir el seu propi.”

Present
Hui, 9 anys més tard, compten amb més de 15000 
membres només a València i actius en 8 països 
amb més de 35000 membres. Les reunions acullen 
a més de 150 persones diàriament

facebook.com/groups/209433586542

Historia
La iniciativa va sorgir en l’any 2008, quan 7 per-
sones de diferents nacionalitats, residents a Valèn-
cia, van decidir reunir-se de forma esporàdica amb 
la intenció de poder practicar els seus respectius 
idiomes, i aprendre uns altres de nous.”

Què és València 
Language Exchange?

http://facebook.com/groups/209433586542


València Language Exchange 
en mitjans de comunicació 

www.youtube.com/watch?v=gCB6hwwUINI
www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/aprender-idiomas-en-el-bar-al-precio-de-una-consumicion-BG10523882
www.lasprovincias.es/20130817/mas-actualidad/sociedad/como-aprender-idiomas-alternativa-201308172043.html
www.youtube.com/watch?v=yfS_SQgz3H0&feature=youtu.be
www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/01/03/ruta-speaking-english/1065105.html
https://www.youtube.com/watch?v=hvF9ACB2T2o
www.youtube.com/watch?v=nrjLQx2P3eA
www.magazinedigital.com/buena-vida/cultura/los-idiomas-como-puente


FIDI en mitjans de comunicació 

www.levante-emv.com/valencia/2017/05/12/musica-magia-idiomas/1565584.html
www.20minutos.es/noticia/3032225/0/festival-internacional-dels-idiomes-arribar-val-ncia-per-impulsar-laprenentatge-amb-musica-teatre-m-gia/
www.lepetitjournal.com/expat-guide/valence/agenda/expositions/47861-festival-internacional-de-idiomas/
www.lovevalencia.com/evento/festival-de-los-idiomas-en-valencia
www.valenciaplaza.com/maren-pauli-la-era-de-los-colegios-y-el-ingles-a-distancia-ya-ha-llegado




Algunes de les escoles valencianes





Algunes de les escoles estrangeres





Els números

2017 2018 2019

activitatss multilingüístiques 50 50 50

empreses exhibidores 0 6 30

escoles exhibidores 28 35 70

concerts 5 14 16

obres de teatre 2 6 6

espai disponible (m²) 3000 3000 10000

valoracions positives 98% 99% 100%

assistents 3500 4000 7000



Programa per a la 3a edició en 2019

Intercambi d’idiomes
L’intercanvi d’idiomes i cultura serà el rol principal 
del festival. El mètode més eficaç per a aprendre un 
idioma és imitar el procediment amb el qual cada 
persona ha aprés el seu propi idioma de manera 
natural, a través de les interaccions socials.

Activitats multilingüísticas per a adults i infantils
La relació entre el joc i l’aprenentatge d’idiomes 
ha sigut demostrada per molts professionals. A 
través del joc, els xiquets poden aprendre idiomes 
sense ni tan sols donar-se compte. En l’esdeveni-
ment es realitzaran programes d’activitats dissen-
yades per a xiquets.

Estands d’acadèmies d’idiomes (tant de València 
com de l’estranger)
Amb l’esdeveniment es pretén ajudar els estudiants 
que estan pensant a matricular-se en algun curs 
d’idiomes, ja siga a València o en l’estranger.

Concert de músics provinents d’uns quants països
La forma més divertida d’escoltar un idioma és a 
través de la música, i si la música és en directe, mil-
lor encara. Durant l’esdeveniment, es programaran 
concerts de grups vocals estrangers, així com de 
grups locals tant en castellà i valencià.



Teatres en diferents idiomes
Les actuacions en directe ajuden a consolidar 
de manera més ràpida l’aprenentatge d’idiomes 
que altres mitjans audiovisuals. L’observació 
de l’intercanvi d’expressions en teatre col·labo-
ra de forma positiva en l’adquisició d’habilitats 
lingüístiques. Es programaran teatres en diversos 
idiomes, amb un mínim de dos obres en valencià.

Conferències sobre com aprendre els idiomes
Cada persona és diferent, per la qual cosa establir 
una teoria general en relació amb l’aprenentatge 
d’idiomes és com menys precipitat; no obstant això, 
sí que podem parlar en línies generals d’estratègies 
per a una millor adquisició de competències.

Mercat internacional
El festival és un aparador de diferents ofertes 
lingüístics, culturals, gastronòmiques i musicals, 
que atrau a un públic heterogeni i oferix moltes 
oportunitats a les empreses arribant a 5000 a 7000 
persones entre famílies i particulars de totes les 
edats i procedències.

Exposicions artístiques del món
En la 3a edició contarem amb molts més artistes, 
els que podran vindre a exposar el seu art i la seua 
cultura al públic. En la primera edició per falta 
d’espai, esta activitat es va limitar a 2 artistes. 
Enguany estan previstes al voltant de 10 artistes 
locals i estrangers.

Cultura valenciana
Per a difondre la cultura valenciana, en l’esdeveni-
ment es programaran distintes activitats, en el que 
es promocionarà la cultura de la regió d’una forma 
divertida; sens dubte, una activitat que tant estrang-
ers com espanyols podran gaudir.



Vols participar?

Nivells de participació

Individual o equip

Artista o companyia artística

Estand en l’esdeveniment

Institucions patrocinadores amb estand

Institucions patrocinadores sense estand

Imatge pre/post durant l’esdeveniment

Patrocinadors de material/serveis

Si vols col·laborar amb nosaltres, només has d’envi-
ar-nos un correu electrònic a info@fidivlc.com i t’en-
viarem tota la informació necessària per a participar.



T’esperem!

Si desitges més informació, detalls de la partici-
pació, o donar-nos un consell, no dubtes a contac-
tar amb nosaltres.

info@valencialanguageexchange.com
info@fidivlc.com 


