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PANGEA 

https://diversitat.manra.org/


Diversitat: El que és divers, el que és diferent. Es refereix a la diferència 

o la distinció entre persones, animals o coses, a la varietat, a l’afinitat. 

Trobem dins de la diversitat, diferents variants d’aquesta entre elles, 

diversitat cultural, diversitat sexual, diversitat lingüística, diversitat 

funcional, ... 

Diversitat cultural: Aquesta reflecteix la convivència, la interacció de 

les diferents cultures coexistents a un mateix territori o àrea, atenint-

nos al grau de variació i riquesa cultural d’aquestes amb l’objectiu 

d’unir i no diferenciar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Interculturalitat: Reconeix el pluralisme cultural, amb l’objectiu d’una 

societat plural, cohesionada i democràtica, basada en la 

convivència intercultural i les aportacions de totes les cultures en 

igualtat de condicions. Promovent una praxi generadora d’igualtat, 

llibertat i interacció positiva entre subjectes individuals o col·lectius 

culturalment diferenciats. 

Multiculturalitat: Admet l'existència de diferents cultures i la possibilitat 

que aquestes puguen coexistir en un mateix territori sense renunciar 

a la seua identitat. 

Pluralisme cultural: Ideologia o Model d’organització social que 

afirma la possibilitat de conviure harmoniosament en societats, o 

grups o comunitats ètniques, cultural, religiosa o lingüísticament 

diferents. 

Identitat: Conjunt de valors, orgulls, tradicions, símbols, creences i 

maneres de comportament que funcionen com a elements dins d’un 

grup social i que actuen perquè els individus que el formen puguen 

fonamentar el seu sentiment de pertinença. 

Etnocentrisme: És la creença del fet que les pròpies pautes de 

conducta, apreses a la nostra cultura són sempre naturals, bones, 

justes, i que els “diferents”, pel fet d’actuar de manera diferent, viuen 

segons patrons salvatges, inhumans o irracionals. Postura 

d’intolerància cultural. 

Relativisme cultural: Principi que afirma que tots els sistemes culturals 

són iguals en valor i que les característiques de cada un d’ells han de 

ser avaluades i explicades en el sistema en què apareixen. 

Dol migratori: Aquest és un complex procés de reorganització de la 

personalitat al que la persona deu fer front a la situació, per a 

adaptar-se al canvi migratori. Treball psicològic al qual la persona 

deu afrontar-se. Ocasionat per les pèrdues durant la migració. 

Resiliència: És la capacitat que té una persona per a poder superar 

situacions traumàtiques, arran de pèrdues profundes. En el cas 

concret de la migració trobem persones que la pateixen associat al 

fet de la migració. 

Racisme: Sentiments o comportaments que superioritzen una ètnia, 

front una altra. Fent ús de comportaments discriminatoris i/o 

vexatoris. 

Xenofòbia: sentiment de rebuig actiu cap a persones pel fet que 

siguen d’un origen territorial diferent del propi. 

Prejudici: Actitud que normalment és el resultat de la socialització, 

usualment negativa i infundada, enfront de certes coses o persones. 

Estereotip: Imatge social preestablida d’algú o alguna cosa. El seu us 

sol ser pejoratiu, de vegades com a sinònim d’estigma. 

Discriminació: Tracte desfavorable, d'inferioritat o excloent que es 

dóna a una persona o un col·lectiu per raó d'edat, sexe, raça, ètnia, 

cultura, ideologia, religió, orientació sexual o qualsevol altra 

condició.  


