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Del repte



Sudamèrica
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Corrents

Migratoris

Espanya

Àfrica

Centreamèrica Àsia



LES CAUSES DE LA IMMIGRACIÓ

Coneixes altres motius?

Els motius per a immigrar

Buscar 
treball

Guerra , 

violència i 

genocidi

Seguretat Asil polític

La pobresa

Millorar la 
qualitat de vidaLa fam

La persecució 

ètnica



IMMIGRACIÓ

DIVERSITAT CULTURAL 
EN LA SOCIETAT

DIVERSITAT CULTURAL 
A LES AULES

MODELS EDUCATIUS
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Alguns termes bàsics

CULTURA

IDENTITAT
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CULTURA

Sistema de significació 
creat històricament en 
el temps per un grup, 
en virtut del qual els 

individus concrets 
ordenen i viuen les 
seues vides d’acord 
amb determinades 

formes.

Hi ha diferents formes 
de ser a la cultura.



QUÈ ÉS LA CULTURA?

• S’aprén a través del procés de socialització, no forma part de

l’herència genètica.

• És un fenomen dinàmic.

• Cada individu té una versió particular de la cultura a la qual
pertany.

• L’etnocentrisme vs relativisme cultural.
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Identitat

Personal

Qui sóc

Social

A quin 
grup 
pertany

La necessitat de pertinença és inherent a la condició humana
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Identitat i entorns culturals diversos

 Es pot desenvolupar un sentit de pertinença en una societat 

complexa culturalment?

inclusiva excloent
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Paradigma monocultural

 Postula la realitat d’una identitat única, essencialista, 

homogènia i inamovible. 

Implica NO ser.

Exogrup homogeni.

Desinformació dels altres. Deshumanització.

PREJUDICIS
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Identitat i adolescència

 Adolescència: etapa de 

consolidació de la identitat.

 L’adolescent necessita saber 

qui és. Necessiten sentir 

l’afirmació dels seus iguals.
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Crisi del paradigma monocultural?

 Les noves realitats mundials i personals desborden aquest 

paradigma.
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Paradigma transcultural

identitat

Procés, 
no estat

Plural, 
no 

singular

Exercici 
de 

llibertat

Oberta 
al canvi
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Identitats múltiples
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CAP ON HA DE MIRAR 

L’EDUCACIÓ?
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A l’oportunitat



+

Societat 
culturalment 

diversa

Educació 
inclusiva

Societat 
inclusiva
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Educació inclusiva

 “L’educació inclusiva pot ser concebuda com un procés que 
permet abastar i donar resposta a la diversitat de les necessitats
de tots els educands a través d’una major participació en 
l’aprenentatge, les activitats culturals i comunitàries i reduir
l’exclusió dins i fora del sistema educatiu (…) més que un tema 
marginal es tracta de com integrar certs estudiants dins
l’ensenyament convencional, representa una perspectiva que ha 
de servir per analitzar com transformar els sistemes educatius i 
altres entorns d’aprenentatge, amb la finalitat de respondre a la 
diversitat dels estudiants. El propòsit de l’educació inclusiva és
permetre que els mestres i estudiants s’hi senten còmodes
davant la diversitat i la perceben no com un problema, sinó com
un desafiament i una oportunitat per enriquir les formes 
d’ensenyar i d’aprendre” (UNESCO, 2005, p. 14) 



+ Cal defugir concepcions essencialistes i rígides de la identitat
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MODELS EDUCATIUS



Submersió lingüística i cultural en l’aula/ Aules acollida

Model Assimilador 

Busca que els immigrants s’assimilen a la majoria
adquirint la seua cultura i llengua.

Com a estratègia educativa s’utilitza la submersió
lingüística i cultural en l’aula comuna i sense tractament
diferencial o la posada en marxa d’aules d’acollida
abans que l’alumnat ingresse en l’ensenyament reglat.



Aules especials de suport

Model Compensatòria 

Tracta d’aconseguir la igualtat d’oportunitats
mitjançant un ensenyament anivellador destinat
únicament als qui presenten el desnivell
educatiu.



Activitats específiques sobre la seua cultura per a minories 

Model Multicultural 

Tracta de facilitar el manteniment de la 
identitat cultural i la llengua d’origen, 
però se sol aplicar en exclusiva a les 
minories culturals i lingüístiques i amb 
caràcter extraescolar. 



Centre i aules interculturals

Model Intercultural 

Valora les diferències com quelcom d’enriquidor
i tracta d’afavorir l’intercanvi comunicatiu.
Planteja accions dirigides a tot l’alumnat per a
afavorir el descobriment mutu, l’adquisició de
competències interculturals i el manteniment de
la llengua i cultura, tant del grup majoritari com
de les minories.
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EDUCACIÓ INTERCULTURAL
“L’educació ha d’aconseguir que cada persona puga comprendre’s a si 

mateix i a les altres mitjançant un millor coneixement del món”.

J. DELORS



Educació  Intercultural

Enfocament educatiu
inclusiu

que, partint del
Respecte i la valoració de la diversitat cultural,

busca
la reforma de l’escola com a totalitat

Per a
incrementar l’equitat educativa,
superar el racisme/discriminació/exclusió,
afavorir la comunicació i competència interculturals,
i donar suport al canvi social segons principis de justícia social.

(Gil 2003)



• Ha de donar resposta a “tot l’alumnat” en un marc
d’igualtat

• que desenvolupe al màxim les capacitats de tots i
cadascun dels alumnes

• en un context no excloent

• que contempla l’alumnat de procedència estrangera
en el model d’escola intercultural

• i facilita l’aprenentatge cooperatiu

Educació  Intercultural



• No neutralitat davant la diferència: suposa en realitat
un desavantatge inicial ser "minoria“.

• No crear espais i temps distints per a "excloure" els
diferents.

• No demanar als qui vénen que "renuncien" a la
pròpia cultura: suposa que siguen impossiblement
"iguals", i perdre’ns el que ens puguen aportar.

• El respecte a la cultura d’origen no ha d’impedir—
nos lluitar per a trencar les desigualtats socials dels
qui estan en desavantatge.

Educació  Intercultural



Què és i què no és educació intercultural

 
NO ÉS ÉS 

Educació per a grups específics, educació 

compensatòria 

Educació per a tots i totes: per a la 

societat en conjunt 

Folklore (setmana intercultural, dia de la 

gastronomia, etc...) 

Afecta totes les dimensions del 

procés educatiu  

Exaltar les diferències Valorar la riquesa de la diversitat 

Evitar conflictes Aprendre a aprendre dels conflictes 

Juntar persones o grups   

 

Promoure relacions entre persones 



És positiva la interculturalitat?

ELS QUE DIUEN QUE NO ELS QUE DIUEN QUE SÍ

Assimilacionisme
La diversitat cultural és un problema. Millor que hi 

haja una cultura única. És necessari imposar la 
cultura dominant i que els membres d’altres 

cultures vagen abandonant-les progressivament

Rebuig i discriminació
Els membres de les cultures minoritàries són 

culturalment inferiors. Ells mateixos es 
discriminen i es marginen intentant mantenir la 

seua identitat cultural. 

Per tant

Segregacionisme
La relació entre cultures no és beneficiosa. És 

necessari mantenir separats els grups culturals, 
fins i tot físicament. 

Pot acabar en

Gueto
Espais específics per a 
membres de cultures 

minoritàries.  

Apartheid
Limitació en l’accés a 

recursos 

En casos extrems 

Integració
La diversitat cultural és positiva. És necessari 

facilitar la incorporació i la inserció social d’aquells 
que pertanyen a cultures minoritàries. Aquest 

procés no ha de significar l’abandonament de les 
seues característiques culturals.

Interculturalisme
La diversitat cultural és positiva.  És un factor de 

riquesa de qualsevol societat. També són 
beneficioses les relacions entre cultures. Per això 

hem d’estimular l’intercanvi i la interacció 
cultural. I hem de tenir cura en la manera en què 
les diferències culturals es relacionen, intentant 
que siga en un plànol d’igualtat. Tots i totes hem 
de poder viure la nostra identitat cultural sense 

problemes, sentint que podem fer aportacions al 
conjunt de la nostra comunitat.

És necessari un pas més 

Lluch, 2000
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COM HO FEM?
ESTRETÈGIES PER EDUCAR LA INTERCULTURALITAT



PILARS 
EDUCATIUSAPRENDRE A FER

APRENDRE A VIURE JUNTS

APRENDRE A CONÉIXER

APRENDRE A SER

L’escola: 

paper 

important

Jacques Delors i altres

(1996). La educació

amaga un tresor
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Competència intercultural

 “La capacitat de comportar-se de forma apropiada en 

situacions interculturals, la capacitat afectiva i cognitiva 

d’establir i mantenir relacions interculturals i la capacitat

d’estabilitzar la pròpia identitat personal mentre es media 

entre cultures”. (Castro, 1999)
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Formació professorat

 Recomanació 18 comité de ministres d’estats membres 
(25/09/84) adverteix que “incloguen la dimensió 
intercultural i la comprensió de les comunitats diverses en la 
formació inicial i permanent”.

 Consell d’Europa 1986: “El paper de l’ensenyant és 
essencial. La situació multicultural exigeix un coneixement 
dels fenòmens migratoris i de les realitats amb les quals 
s’enfronten en haver de conviure amb persones d’una altre 
medi cultural... En realitat la formació dels docents és la peça 
clau de l’educació intercultural”.

 Consell de cooperació cultural (Consell d’Europa) una de les 
institucions promotores d’aquesta formació.



1. ACTIVITATS 

INTERCULTURALS A 

L’AULA

2. ORGANITZACIÓ DEL 

CENTRE DE MANERA 

INTERCULTURAL

3. INICIATIVES 
INTERCULTURALS AMB 

LA SOCIETAT



ACTIVITATS 

INTERCULTURALS A 

L’AULA

ACTIVITATS DE 

COHESIÓ GRUPAL

ACTIVITATS 

D’EDUCACIÓ EN 

VALORS



TÈCNIQUES DE DINÀMIQUES DE GRUP

TÈCNIQUES D’INTERVENCIÓ 

SOCIOEDUCATIVA

OBJECTIUS

TÈCNIQUES DE PRESENTACIÓ Propiciar coneixement mutu,
desinhibició, atmosfera grupal de
confiança

TÈCNIQUES DE COOPERACIÓ Fomentar la col·laboració, la
pertinença a un grup, la diversitat

TÈCNIQUES DE PARTICIPACIÓ Promoure la participació activa, la
comunicació, la confiança

TÈCNIQUES DE RESOLUCIÓ DE
CONFLICTES

Fer front als conflictes amb diàleg,
creativitat, presa de decisions
consensuada



1. Estratègies de clarificació de valors

2. Discussió de dilemes morals

3. Estratègies per al desenvolupament social de

l’empatia

4. Estratègies d’aprenentatge cooperatiu

5. Estratègies comunicatives

ESTRATÈGIES D’EDUCACIÓ EN VALORS



ORGANITZACIÓ DEL 

CENTRE DE MANERA 

INTERCULTURAL



- Formació permanent del professorat

- Sensibilització a tota la comunitat educativa

- Currículum i materials adaptats a totes les cultures

- Planificar l’acollida de l‘alumnat immigrant i les seus famílies: ajuda de

professorat i alumnat tutor

- Grups de reforç o aules d’acollida

- Participació de les famílies immigrants

- Orientació educativa a alumnat immigrant

- Activitats d’enriquiment cultural: trobades entre cultures

- Mediació com a estratègia per a fer front als conflictes (també 

interculturals)



INICIATIVES 
INTERCULTURALS AMB 

LA SOCIETAT



Activitats amb les famílies

Col·laboració amb altres centres

Col·laboració amb entitats i 

associacions

Aprenentatge-servei
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En definitiva

 La diversitat cultural no ha de ser vista com una amenaça, 

sinó com una oportunitat d’enriquir la pròpia cultura i la 

pròpia identitat.

 Ha d’enfortir el consens sobre els fonaments universals dels 

drets humans. 

 L’escola ha d’impulsar la reflexió i el diàleg entre cultures, 

partint del respecte a l’altre.




