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Presentació

Aquest document es divideix en quatre parts:

1. A la primera part s’introdueix el tema de la ciutadania, la seva presència en el currículum

escolar, i se’n fa una descripció conceptual des del punt de vista de la interculturalitat.

2. A la segona part es desenvolupen els tres conceptes centrals de la proposta educativa

(identitat, diversitat i igualtat) i se’n fan algunes indicacions sobre la seva pertinència curricular,

per a primària i secundària obligatòria.

3. A la tercera part es presenten unes orientacions curriculars que culminen amb una proposta

d’activitat didàctica que integra i exemplifica les dues parts anteriors.

4. A la quarta part es recullen algunes eines educatives que poden ajudar en la posada en

pràctica de l’assignatura d’educació per a la ciutadania.

 

1. Introducció

1.1. Interès del tema

La presència d’una nova àrea curricular anomenada Educació per al Desenvolupament Personal

i la Ciutadania (EDPC) durant l’educació obligatòria permet concretar i canalitzar objectius i

continguts educatius que fins ara es trobaven dispersos en les altres àrees dels currículums, a

més de sistematitzar les activitats que es realitzen en altres espais escolars menys formals

(sortides, patis, organització escolar, etc.).

La incorporació d’aquesta àrea en els currículums d’educació primària i d’educació secundària

obligatòria significa un valor afegit des del punt de vista de la interculturalitat, sobretot per

l’atenció que presta a les relacions entre persones diferents, com exposarem tot seguit.

El debat sobre la conveniència o oportunitat de l’àrea ha posat de relleu que les societats

democràtiques i multiculturals necessiten persones amb una formació integral i bàsica prou

important i completa, des d’una perspectiva eticocívica i sociomoral, per abordar els reptes de

convivència, inclusió social i desenvolupament humà sostenible que tenen plantejades.
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Els contextos socials amb una presència plural de cultures ofereixen situacions d’intercanvi i de

relació personals força riques i variades, que ajuden a incrementar les oportunitats de creixement

individual i col�lectiu en l’àmbit estrictament cultural, però que alhora estimulen la innovació i el

progrés compartit en altres àmbits, com ara el polític, l’econòmic, el tecnocientífic, l’esportiu, etc.

Les nostres societats ens veuen empeses a replantejar-se les normes i convencions de

funcionament no només per acomodar noves sensibilitats i evitar confrontacions o assegurar la

convivència pacífica, sinó per una necessitat força evident d’avançar cap a quotes de més

benestar i prosperitat col�lectius. Sovint, però, aquesta riquesa i varietat poden mostrar punts de

col�lisió o moments de conflicte que exigiran l’activació d’unes determinades capacitats i actituds

que garanteixen uns mínims de convivència i d’inclusió.

L’educació formal, i concretament l’educació obligatòria a l’escola i l’institut, han de proporcionar

les eines conceptuals i metodològiques suficients a l’alumnat per tal que esdevinguin persones

responsables que, en el context esmentat, sàpiguen gaudir dels seus drets i siguin capaços de

complir amb els seus deures com a ciutadanes i ciutadans.

Amb aquesta finalitat, la totalitat de les accions educatives a les escoles i als instituts, incloses

les relacionades amb el currículum formal però també totes aquelles que formen part del que

anomenem clima escolar, han de treballar sobre un conjunt de dimensions específiques que

conformen l’eix central d’una formació integral i bàsica per a tot l’alumnat, com és la construcció

d’una personalitat autònoma, tolerant, crítica i responsable.

La configuració d’una àrea específica que atengui aquests elements és una oportunitat més per

aprofundir, des de l’educació, en els reptes esmentats.

1.2. Encaix en el currículum

El disseny dels currículums parteix d’unes competències bàsiques i uns objectius programàtics

que han d’impregnar tota l’acció educativa. L’educació intercultural es pot identificar perfectament

en el desplegament de les competències bàsiques i d’aquests objectius programàtics, com

veurem tot seguit.

De les competències bàsiques, l’àrea d’Educació per al Desenvolupament Personal i la

Ciutadania (EDPC) assumeix com a pròpies la competència social i ciutadana, la competència

d’autonomia i iniciativa personal, i la de coneixement i interacció amb el món físic. El nucli de

l’àrea és el desenvolupament i la consolidació de la ciutadania democràtica, que en un context

de diversitat cultural hem d’entendre com a ciutadania intercultural, en el sentit que cal insistir en

la necessitat de reforçar els llaços i les relacions amb els altres.
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Quant als objectius programàtics, el currículum estableix tres grans eixos que s’aniran concretant

en els continguts de cada àrea o matèria: aprendre a ser i actuar de forma autònoma; aprendre a

conviure, i aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global. Amb noms diferents, però

seguint el mateix plantejament, podríem dir que el que mou el disseny dels programes educatius

són els tres principis que inspiren la proposta que desenvoluparem a la segona part d’aquest

document: identitat, diversitat i igualtat.

• El desenvolupament de la pròpia identitat cultural en un marc de relacions amb

persones que s’identifiquen amb altres cultures, sempre amb l’horitzó de promoure

l’autonomia en un context multicultural i la necessitat de despertar la sensibilitat

intercultural.

• El foment de competències interculturals que promoguin unes relacions socials òptimes,

basades en el diàleg i les habilitats socials, en un context de diversitat de codis culturals

i d’interessos sovint divergents.

• El compromís amb la comunitat i l’entorn, basat en la comprensió crítica i la implicació en

projectes col�lectius, que incrementi els vincles de pertinença i afavoreixi la igualtat, tot

eliminant els factors d’exclusió i de vulnerabilitat social.

Des del punt de vista de l’arquitectura curricular, l’àrea d’EDPC es concreta de manera diferent a

les etapes de primària i secundària obligatòria, tot i que mantenen els tres principis esmentats.

Així mateix, els programes simplifiquen el redactat en tres apartats per a cada matèria o

assignatura: objectius, continguts i criteris d’avaluació. En destacarem els trets relacionats amb

l’educació intercultural i ho relacionarem amb els principis esmentats per a cada etapa i cicle.

a) Educació primària

L’àrea d’Educació per al Desenvolupament Personal i la Ciutadania (EDPC) ha de facilitar durant

l’educació primària que l’alumnat sigui capaç de

• construir la seva pròpia identitat i reconèixer l’alteritat;

• reconèixer i sentir la diversitat cultural (entre altres diversitats) i prendre consciència de

la seva pertinença, i

• assumir els compromisos com a ciutadans i ciutadanes, tot rebutjant situacions de

discriminació.
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Aquests grans objectius es duen a terme en totes les àrees del currículum i també en l’acció

tutorial, i es concreta en una assignatura 35 hores anuals que s’impartirà en un dels cursos del

cicle superior, amb el nom d’Educació per a la ciutadania i els drets humans.

L’àrea significa la concreció curricular de l’educació en valors a l’escola, que també es du a

termes en altres escenaris i situacions, i també en el model organitzatiu i en el clima de

convivència del centre.

Els continguts de l’àrea s’agrupen en tres blocs: identitat i autonomia; convivència i valors cívics;

pertinença i ciutadania. Relacionats amb l’educació intercultural de manera específica, hi trobem

continguts sobre els trets d’identitat i els interessos personals i dels altres; prejudicis i rebuig de

comportaments i actituds discriminatòries, dins i fora de l’escola; diàleg i mediació com a

instruments per resoldre els problemes de convivència i els conflictes d’interessos en les

relacions interpersonals; la presa de consciència dels diferents grups socials als quals pertany

l’alumnat; els costums, tradicions i estils de vida propis i d’altres companys i companyes; les

celebracions i manifestacions culturals com a signes d’identitat i formes de cohesió social; els

valors comuns en les diferents manifestacions de la diversitat; el rebuig de les causes que

provoquen situacions de marginació, discriminació i injustícia social en l’entorn local i en el món; i

l’adaptació a una realitat en constant evolució, per mitjà d’actituds flexibles i obertes.

Aquests continguts tenen unes clares connexions amb les àrees de medi social (coneixement i

comprensió crítica del món), llengua (diversitat lingüística i codis de relació social), educació

artística (costums i tradicions) i educació física (identitat corporal).

En resum, els nois i les noies que acaben l’educació primària han de tenir les competències

emocionals, cognitives i socials suficients per identificar la diversitat cultural, actuar amb respecte

i reconèixer l’alteritat. Així, des d’una perspectiva intercultural, es pretén que l’alumnat assoleixi

una capacitat suficient per identificar els seus trets culturals i els de la comunitat que l’envolta,

amb una implicació personal en la presa de decisions col�lectives que els faciliti sentir-se

membres d’un grup, i amb un reconeixement i respecte de la diversitat cultural que permeti la

identificació de situacions de discriminació, amb els drets humans com a referent comú.

b) Educació secundària obligatòria

A ESO, l’EDPC es concreta en dues assignatures: a tercer, l’assignatura o matèria d’Educació

per a la ciutadania i els drets humans, i a quart, l’assignatura d’Educació eticocívica, totes dues

amb una dedicació d’una hora setmanal (35 hores anuals).
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El currículum pretén que l’alumnat de la ESO sigui capaç de

• reconèixer la pròpia identitat i respectar la dels altres;

• implicar-se en activitats de grup i reconèixer la diversitat cultural amb mostres de

respecte, i

• prendre consciència de la pertinença a diferents àmbits (local, global), identificar i

rebutjar les situacions de discriminació, i identificar alternatives per a un món més just i

equitatiu.

Per a l’assignatura de tercer de ESO, els continguts s’agrupen en els mateixos blocs de

primària: identitat i autonomia; convivència i valors cívics; pertinença i ciutadania. Relacionats

amb l’educació intercultural, de manera específica hi trobem vinculats continguts sobre els trets

constitutius de la pròpia identitat; els drets individuals i drets col�lectius; situacions

d’incompliment dels drets humans; rebuig de comportaments i actituds discriminatòries, dins i

fora de l’àmbit escolar; la diversitat cultural i d’opcions religioses i laiques que es manifesten en

el nostre entorn; sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i

formes de vida diferents als propis; el diàleg i la mediació com a instruments per resoldre els

problemes de convivència i els conflictes d’interessos; el respecte i valoració crítica per les

opcions i plantejaments dels altres; l’autocrítica davant de les opcions i plantejaments propis; la

capacitat per expressar opinions i judicis de forma assertiva; el rebuig de les causes que

provoquen situacions de marginació, desigualtat i injustícia social en el món; les causes i

conseqüències dels conflictes a nivell mundial; les relacions existents entre la vida de les

persones de diferents parts del món i els criteris d’igualtat, respecte i cooperació implicats en

aquestes relacions; les accions solidàries i iniciatives de voluntariat, i l’adaptació a una realitat en

constant evolució, per mitjà d’actituds flexibles i obertes.

Convé destacar les connexions d’aquests continguts amb les d’altres matèries. Així, amb la de

llengua, coincideixen en la promoció del diàleg per mitjà de debats i també la recerca d’elements

comuns en els diversos codis lingüístics; amb ciències socials, en el reconeixement de la

diversitat cultural al món, i la identificació dels drets humans i el rebuig de les discriminacions a

escala global; amb educació física, els tres físics de la pròpia identitat i l’acceptació de la dels

altres; amb educació plàstica i musical, les manifestacions dels grups culturals presents a la

nostra societat.

A quart curs d’ESO, la matèria adopta un enfocament més filosòfic i de més reflexió ètica. Els

continguts s’apleguen en tres blocs, diferents dels de tercer però coherents amb els tres àmbits
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d’objectius esmentats: capacitat crítica i iniciativa personal; valors ètics per a una societat

democràtica, i ciutadania en un món global.

Relacionats amb l’educació intercultural, hi trobem vinculats continguts d’acceptació crítica de la

identitat i els interessos personals; la consciència ètica per orientar l’acció de manera lliure i

racional i en el context de les llibertats i drets humans; la presa de consciència dels elements que

condicionen el sistema de valors propi; la distinció entre normes jurídiques i morals, i entre drets

cívics i polítics; la vigència dels drets i llibertats i la reflexió crítica sobre les garanties i límits dels

drets i les llibertats; el significat històric i plural de les pautes culturals i valors morals dels

individus i les societats actuals; el contrast de valors i argumentació dels valors propis, i les

opcions i plantejaments personals dels altres; les conseqüències socials de la globalització de

l’economia; les situacions de marginació, intolerància, desigualtat i injustícia social en el món,

desenvolupant una consciència ètica; la pertinença a una ciutadania europea i global; els dilemes

morals del món actual; la racionalitat i l’actitud dialògica com a mitjans per assolir una concepció

del món flexible i oberta i adaptar-se a una realitat en constant evolució.

Aquests continguts estan relacionats amb els de l’àrea de  llengua (debats i foment del diàleg);

geografia i història (origen i situació de les desigualtats al món, globalització, etc.); tecnologia

(desigualtats i fractura digital entre primer i tercer món); educació visual i plàstica (cultura

audiovisual i ciutadania mediatitzada);  educació musical (diversitat de manifestacions i estils

musicals).

En acabar l’ESO, es busca un reforçament i consolidació de la pròpia identitat en un context de

diversitat. En aquest marc, es pretén formar persones obertes i dinàmiques, capaces d’admetre

la pluralitat d’opcions en les relacions interculturals i d’identificar situacions de marginació i

discriminació derivades de les desigualtats que puguin generar aquestes relacions. Així mateix, i

en sintonia amb els objectius de primària, es reforça la via del diàleg com a eina per a l’intercanvi

i la resolució de conflictes, insistint en la funció reguladora dels drets humans com a referent o

àrbitre en les relacions interculturals.

Tot i que el disseny general de l’àrea d’EPCD, tant de primària com de secundària obligatòria, no

fa servir l’adjectiu intercultural, com tampoc l’expressió ciutadania intercultural, podem entendre

que hi ha la intenció de formar persones amb aquesta orientació. S’hi pot observar, d’una banda,

una voluntat de reforçar els referents culturals comuns, amb indicacions precises sobre la

necessitat de reconèixer i valorar aquests trets, i d’altra banda, la necessitat de buscar llaços

amb els altres, per mitjà del diàleg i les habilitats socials, en vistes a instituir compromisos

col�lectius que superin les discriminacions i evitin els factors de vulnerabilitat per raons culturals.
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La idea d’una ciutadania activa, global i compromesa amb la diversitat i la coexistència entre

cultures, que podem resumir en l’expressió de ciutadania intercultural, és el referent directe de la

nostra proposta de treball. De manera complementària a l’enfocament que adopten els dissenys

curriculars, entenem que convé aprofundir en aquesta noció de ciutadania que resumim en

l’apartat següent.

1.3. Fonaments teòrics

El desenvolupament de competències interculturals ha de recolzar sobre una noció de ciutadania

ben travada i elaborada des del punt de vista teòric. La proposta que presentem assumeix

plenament els requeriments de les nocions de ciutadania que s’han anat construint en els darrers

dos segles, i que intentarem conjugar de manera equilibrada: la ciutadania com a concepte

jurídic; la ciutadania associada a la identitat cultural, i la ciutadania com a horitzó cosmopolita.

a) Ciutadania jurídica

La ciutadania és el resultat d’un pacte entre el subjecte i el seu entorn. Aquesta noció implica un

conjunt de drets i obligacions i, per tant, una idea de ciutadania associada a un estatus o posició:

«La ciutadania és l’estatus o lloc que ocupen les persones com a ciutadans a la societat»,

explica Peces-Barba (2007, p. 309), i matisa que la ciutadania «uneix a una persona amb un

Estat; és el vincle radical entre aquesta i l’organització política i jurídica a què pertany» (p. 310).

Aquesta perspectiva jurídica emfatitza l’assignació de drets i deures a totes aquelles persones

que compleixen el requisit de pertinença a un Estat, però deixa en situació d’incertesa o

d’ambigüitat els no naturalitzats o nacionalitzats.

L’Estat-nació és un dels dos arguments d’aquesta perspectiva; l’altre argument és la sobirania

popular. La idea central és que les nacions modernes han liderat la construcció de les societats

democràtiques per mitjà d’un mecanisme prou potent com és l’Estat de dret. La seguretat jurídica

que proporciona l’Estat a totes les persones que en formen part no té antecedents en la història.

De fet, per superar les arbitrarietats de societats monàrquiques o dictatorials, basades en l’honor

o la coerció, les societats democràtiques han hagut de donar un protagonisme central a la

sobirania popular, i l’Estat de dret ha estat el mecanisme que ha garantit la convivència pacífica i

democràtica que havia de canalitzar i assegurar els anhels del poble.

Sota aquesta perspectiva contractual de la ciutadania, per tant, es pretendrà donar una

alternativa a les nocions clàssiques de súbdit, sotmès al poder absolut d’un sol mandatari, i de

creient, sotmès al poder teològic. La democràcia participativa i la laïcitat seran els dos dispositius

que donaran fortalesa a la noció jurídica de ciutadania. Així, per exemple, l’extensió del dret de
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vot a persones que no pertanyen a l’Estat (residents estrangers, transeünts, etc.) serà una

reivindicació que no es podrà sostenir des d’aquesta perspectiva. En el mateix sentit, i sota

aquesta òptica, la societat intercultural no podrà ser incompatible amb els principis d’imparcialitat

de l’Estat en matèria religiosa, de no preferència oficial per cap confessió, etc.

Per al desenvolupament de competències interculturals, és imprescindible reconèixer la

seguretat i les garanties que ofereix la ciutadania jurídica, però convé tenir presents les seves

limitacions quant a la impossibilitat tècnica d’acollir a persones arribades d’altres terres perquè

això trencaria precisament el seu principal argument, que associa ciutadania amb pertinença a

un Estat.

b) Ciutadania cultural

La ciutadania s’entén també des d’una perspectiva identitària, que afirma l’estreta relació que té

la construcció de la personalitat amb la pertinença, l’adscripció i la participació a una comunitat

social. En aquesta perspectiva es prioritza el factor cultural, no només com a definitori del

comportament de persones i grups, sinó especialment com a proveïdor de significat per a la vida

de cadascú i, en definitiva,  com a element fonamental en la construcció de la identitat.

Els conceptes de cultura i d’identitat tenen una gran dosi d’ambigüitat i resulten força difícils

d’atrapar. De fet, el sentiment de pertinença és a l’arrel de l’adscripció a una o altra cultura, i en

qualitat de sentiment, té una gran dosi de variabilitat interpersonal, de manera que la construcció

d’una identitat cultural compartida, o d’una ciutadania definida en termes culturals, sempre haurà

d’apel�lar a símbols i a expressions abstractes o no materials que ajudaran a definir el grup social

de referència (banderes, himnes, llegendes, etc.). Amb tot, l’individu modern exigeix també

satisfaccions d’ordre material, que permetin renovar el sentiment inicial d’adscripció, i la

ciutadania cultural és capaç d’oferir èxits col�lectius en formes variades (polítiques, identitàries,

esportives, artístiques, etc.).

En definitiva, el més rellevant de la ciutadania cultural és la capacitat d’aportar un món de

significat a la vida de les persones. En paraules de Kymlicka, les raons per les quals les

persones es vinculen tan fortament a la seva cultura «es troben a la part més profunda de la

condició humana, enllaçades amb la manera com els humans, com a éssers culturals,

necessiten fer que el seu món tingui sentit» (1995, p. 130). Això voldria dir que hi ha la

possibilitat de compartir models de vida bona o marcs de significat amb persones amb qui no

compartim la ciutadania jurídica. De fet, en un context de globalització, el multiculturalisme
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afavoreix aquesta tendència quan posa en contacte persones que no tenen la mateixa

nacionalitat però sí el desig de compartir referents culturals.

Per tant, amb la finalitat d’afavorir competències interculturals, l’aportació de sentit i significat de

la ciutadania cultural ens resulta imprescindible, però no és suficient per assolir una noció de

ciutadania plenament satisfactòria per al món que vivim.

c) Ciutadania cosmopolita

La ciutadania és també el desplegament d’un conjunt de competències, actituds i valors orientats

a la convivència en societats plurals, obertes i dinàmiques, amb un horitzó cosmopolita o de

ciutadania global. La idea de pluralitat i dinamisme, juntament amb la d’obertura, permeten

endevinar el caràcter proactiu i intencional d’aquesta noció de ciutadania; en altres paraules, sota

aquesta perspectiva, la noció de ciutadania no és tancada ni està preestablerta i es va construint

en un procés dialèctic amb l’entorn. Aquí, el motor és aprendre a usar la ciutadania amb una

finalitat de transformació de les condicions de vida.

La ciutadania cosmopolita s’associa a la noció de ciutadania global, un concepte dèbil des del

punt de vista jurídic però prou potent des d’una perspectiva pedagògica, com ha estat exposat

abastament (Martínez i Bujons, 2001; Bartolomé, 2002; Puig, 2003). La ciutadania enfocada com

a instrument de relació amb l’Estat i la ciutadania entesa com a sentiment de pertinença cultural

tenen dificultats per encaixar en una societat globalitzada. La defensa de la ciutadania com a

contracte és complicada de mantenir quan no existeix una contrapart que garanteixi l’aplicació

d’aquest contracte; les institucions transnacionals a escala mundial no estan en condicions

d’exercir aquesta funció, i no sembla que en un termini de temps prudent puguin arribar a fer-ho.

D’altra banda, el sentiment d’adscripció a una ciutadania global, universal o planetària, és encara

molt feble, precisament per la manca de satisfaccions emocionals i materials que comporta

aquesta pertinença a una identitat d’escala mundial.

L’horitzó normatiu de la ciutadania global està definit, tot i les seves limitacions, per la Declaració

universal dels drets humans, tutelats per una organització mundial com a garant de la pau i la

seguretat. Amb unes arrels kantianes, Habermas (2005) aposta fermament per aquesta opció

cosmopolita com a alternativa a les restriccions de l’Estat nació i a les constriccions dels guetos

culturals; segons ell, seria una organització política supranacional amb mecanismes innovadors

de relació entre els actors (Estats, empreses i corporacions multinacionals, organitzacions

humanitàries, etc.), que hauria de treballar «per superar els desnivells extrems de benestar en
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l’estratificada societat mundial» i també per «generar amb el diàleg de les civilitzacions mundials,

un enteniment intercultural amb la finalitat d’assolir una igualtat efectiva de drets» (p. 336).

En realitat, no deixa de ser una proposta farcida d’entrebancs en tots els àmbits (econòmic,

financer, polític, cultural, etc.), però també des del punt de vista ideològic tant per part dels

defensors d’un sol model de progrés i d’ordre mundial, que tenen a Occident de referent, com per

part dels relativistes més radicals, contraris a la comunicació i la relació entre les cultures i les

civilitzacions.

El desenvolupament de competències interculturals, en el context de l’àrea curricular d’educació

per a la ciutadania, significa un pas important per a l’afirmació d’aquesta noció de ciutadania

cosmopolita. La idea de competència suggereix que la ciutadania és veritablement plena quan el

subjecte ha mostrat aquelles habilitats inclusores i participatives, relatives al coneixement del

bagatge comú, al desplegament de destreses comunicatives i de relació social, i al compromís

en projectes col�lectius que impliquin el canvi social.

En definitiva, el substrat filosòfic de la proposta que presentem assumeix la necessitat de

conjugar les tres nocions de ciutadania analitzades, amb el repte cosmopolita com a argument

principal. A continuació aprofundim en el seu desplegament conceptual, previ a la proposta

pròpiament educativa de desplegament curricular.

2. Desplegament conceptual

En la presentació del tema de la interculturalitat, s’ha comentat que el seu encaix en l’activitat

educativa es concreta en tres grans eixos, recollits de manera precisa al currículum, i que es

poden resumir en tres conceptes clau del desenvolupament de les competències interculturals:

identitat, diversitat i equitat. Aquest apartat es dedica a desenvolupar cada un d’aquests tres

eixos i a especificar-ne els continguts curriculars per a cada etapa i cicle.

2.1. La identitat com a concepte obert i dinàmic

La identitat és el conjunt de característiques, sentiments, valors i creences amb què cada

persona se sent reconeguda. Quan s’enfronta al món, tota persona expressa uns patrons de

conducta clarament identificables per la resta; parlem d’identitat cultural per referir-nos als

patrons de comportament que es repeteixen en persones que s’adscriuen a grups o comunitats

concretes. La personalitat de cada individu s’edifica precisament a partir de la identitat cultural

que elabora al llarg de la seva vida. Es tracta, per tant, d’un procés dinàmic i sempre obert,
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susceptible d’ambigüitats i d’incerteses a causa de les relacions socials també dinàmiques i

obertes.

Com podem observar, els elements que constitueixen la identitat cultural seran els següents:

l’expressió d’un repertori determinat de conductes; la repetició d’aquestes conductes per part de

persones pertanyents a la mateixa comunitat; la sensació o sentiment de pertànyer o considerar-

se lligat a aquest grup; les explicacions que donem per entendre determinats sentiments i

conductes pròpies i dels altres, que derivaran en creences sobre un mateix o sobre els altres; i

també un conjunt indefinit d’aspectes materials i immaterials que associem a aquesta pertinença

compartida (llengua, territori, símbols, etc.).

En certa manera, identificar serà sinònim d’aparellar o buscar els semblants (els nostres), i en

consonància amb això, de distanciar-se o distingir-se dels diferents (dels altres). Com molt bé ha

indicat l’antropologia, la identificació significa també una forma de discrepància, de ressaltar allò

que ens separa o distingeix, sempre paral�lela al reforçament d’allò que ens uneix amb els

nostres. Com veurem, això tindrà sovint una traducció política.

El desenvolupament de la identitat cultural presenta un seguit d’elements que, en més o menys

presència segons cada moment evolutiu, han de quedar assegurats al final de l’educació

obligatòria. Seguint els currículums actuals de l’àrea d’Educació per al desenvolupament

personal i la ciutadania, podem destacar tres conceptes nuclears directament relacionats amb

l’eix de la identitat:

a) Trets d’identitat

b) Autoregulació i autoestima

c) Sistemes de valors

A continuació, aprofundim en aquests blocs de continguts generals que donen resposta als

plantejaments des del currículum d’educació primària i secundària.

a) Trets d’identitat

En la construcció de la identitat cultural es produeixen dos processos simultanis i que s’alimenten

mútuament: d’una banda, un procés d’exploració i recerca per part de cada persona de trets

iguals i comuns en persones del context més immediat, amb la finalitat de sentir-se acceptat com

a membre de la comunitat, que desembocarà en el repertori compartit que anomenem cultura

(conductes, valors, creences, sentiments, etc.); d’altra banda, un procés de reconeixement
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d’aquest repertori cultural per part d’altres grups o de persones externes al grup, que reforcen la

identitat cultural afirmada internament en el primer procés.

En un esquema clàssic, la identitat cultural s’associava a un territori, una llengua i unes

manifestacions populars específiques. Això correspondria a societats tancades o poc donades a

l’intercanvi entre els  grups. No obstant això, la societat globalitzada obliga a enfocar la identitat

cultural des d’una òptica més general. Els grans desplaçaments de contingents de persones

(migracions, relacions comercials, estudiants, esportistes d’elit, turisme, pensionistes de llarga

estada, etc.), i la immediatesa i rapidesa dels intercanvis comunicatius gràcies a les tecnologies

(internet, etc.) han deixat obert totalment el context o el marc en què es produeixen les relacions

entre persones. Si en societats anteriors era summament improbable tenir coneixences noves al

llarg de la vida, més enllà d’esporàdics visitants o forasters inesperats, sembla evident que les

societats actuals es poden caracteritzar per la novetat constant en les relacions i alhora per la

inestabilitat o discontinuïtat d’aquestes relacions.

Això obliga a considerar que, ara més que mai, la identitat cultural resta molt més oberta i

permeable a les fluctuacions provocades per aquests intercanvis comunicatius i per aquest

moviment ingent de persones d’aquí per allà.

Precisament a causa d’aquest dinamisme, actualment hem d’entendre la identitat cultural també

des de la perspectiva de l’adscripció o pertinença múltiple. Avui en dia és relativament comú que

una persona es pugui sentir còmode amb dues o més pertinences identitàries culturals, sempre

que aquestes no entrin en contradiccions flagrants. Això trastoca molt el sentit clàssic de la

identitat cultural, i permet transcendir les fronteres físiques o marcades per un territori, una

llengua, etc.

En termes estrictament educatius, la identitat forma part del procés de construcció de la

personalitat, i el reconeixement i consolidació d’uns determinats trets esdevenen un objectiu

ineludible de l’acció educativa. Des d’aquest punt de vista, l’educació intercultural implica la

promoció i el reconeixement públic dels trets culturals compartits amb altres persones, en un

context multicultural o de relacions amb persones que s’identifiquen amb altres identitats

culturals, sempre amb l’horitzó de potenciar l’autonomia de les persones i la necessitat de

despertar-los la sensibilitat intercultural.

Els nois i les noies han de ser capaços de reconèixer els trets culturals que els identifiquen amb

la comunitat familiar d’origen, sigui catalana o de qualsevol altra procedència, i els trets

corresponents a les comunitats o grups dels companys i les companyes. Les societats actuals,
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de caràcter obert i plural, presenten un gran catàleg d’ofertes que podem etiquetar de culturals,

tant en el vessant material (manifestacions populars, musicals, gastronòmiques, etc.) com també

des del punt de vista simbòlic (creences, valors, etc.). La pràctica o l’ús de determinats trets

culturals no prejutja una pertinença estable o duradora a una cultura específica; més aviat, la

societat actual facilita una adscripció o afiliació múltiple, sovint provisional o transitòria, que

configura un panorama de pertinences creuades, complementàries, potser contradictòries en

algun moment, però que en definitiva caracteritzen les identitats culturals actuals.

Al currículum d’educació primària destanquen continguts que busquen aconseguir un

coneixement correcte i precís dels trets i les característiques que identifiquen la comunitat

d’origen familiar i la comunitat catalana, amb la finalitat d’assolir una autoafirmació cultural ferma

i segura. Amb tot, l’alumnat ha de mostrar preferències per grups culturals específics,

previsiblement però no sempre pel grup d’origen familiar. Simultàniament, si és el cas, cal

despertar la consciència de pertinença a grups pròxims o estimular l’interès i la curiositat per

possibles grups socials de relació (vegeu annex 1).

Al currículum de d’educació secundària destaquen els continguts relacionats amb el saber raonar

i explicar els trets identificatius, propis i dels altres, amb un èmfasi especial en la variable de

gènere com a constitutiva de la identitat compartida. La consolidació de les relacions socials

particulars, especialment pels llaços d’amistat, permet estudiar i reflexionar sobre el caràcter i

intensitat d’aquestes pertinences, com també el paper que hi desenvolupen o podrien

desenvolupar com a membres d’un grup (vegeu annex 1).

b) Autoregulació i autoestima

El procés de construcció de la identitat és inseparable dels nivells d’autonomia que va assolint la

persona. En una fórmula senzilla, podem dir que tenir més autonomia implica la consolidació

d’una identitat més ferma. Entenem per autonomia la competència de la persona per prendre

decisions però sempre en un context social definit per les dependències mútues entre les

persones que en formen part. La identitat cultural, des de la perspectiva de l’autonomia, significa

un doble mecanisme de cercar vincles amb altres persones, per mitjà dels referents culturals

compartits, però alhora de marcar distàncies per protegir l’espai personal d’autonomia. Sense

autonomia no hi ha identitat, i menys encara identitat cultural.

La configuració de la identitat es realitza per un procés simultani de caràcter racional, emocional i

conductual. En aquest procés, la percepció sobre l’entorn hi té un paper destacat, com també la

implicació de la persona en la transformació d’aquest entorn, de manera que la identitat cultural
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es consolida precisament pel compromís que assumeix cada un dels membres de la comunitat,

de manera individual però també col�lectiva.

La consistència d’aquesta identitat assegura la coherència, autenticitat i estabilitat de la persona

en les seves relacions dins i fora del grup cultural. Com és evident, aquesta consistència està

relacionada per la capacitat personal d’elaborar una configuració mental adequada i

autoajustada, de si mateix i de la resta.

Aquest autoconeixement és condició inseparable del procés d’autonomia i de presa de decisions

responsable. En aquest sentit, per tant, resulta imprescindible un procés conscient, racional i

intencional d’identificació dels trets culturals propis; de reconeixement dels interessos i

motivacions personals i grupals, i de clarificació personal de valors i creences de caràcter

cultural. En aquest mateix sentit, és important sotmetre la persona a situacions que li obliguin a

prendre posició, situacions no massa allunyades de la realitat quotidiana però amb una dimensió

universal que li permeti extreure conclusions generalitzables o aplicables a altres situacions i

contextos.  Les situacions socialment controvertides, com la majoria de les que estan associades

al contacte intercultural, permeten incrementar les dosis d’autoconeixement de la persona perquè

posen en evidència les pròpies contradiccions.

Com a part fonament de l’autoconeixement i la identitat, la sensibilitat intercultural exerceix una

funció central en la presa de posició personal en aquestes situacions controvertides. La

sensibilitat és una mostra de la fortalesa de les pròpies conviccions i creences, més que no pas

una demostració de debilitat. Una persona sensible, des del punt de vista intercultural, és una

persona que sap “mirar” i “escoltar” les posicions i referents dels altres perquè està ben

convençuda de les seves posicions i referents propis. Només des de la seguretat i confiança, que

no de la rigidesa, es pot iniciar un contacte intercultural. I aquesta seguretat la proporciona una

identitat cultural sòlida. La inseguretat i la confusió, motivades per la pèrdua o per la mancança

de referents culturals, no són precisament bons arguments per encarar un diàleg intercultural. La

construcció d’una identitat cultural ferma redueix el desconcert i el desgavell, i augmenta la

confiança personal.

En aquest procés de construcció de la identitat cultural, convé apuntar el significat personal que

adopten les experiències i vivències passades d’intercanvi cultural, que explicarien el present de

les relacions i del diàleg intercultural, i permeten definir o projectar un futur més o menys precís.

En concret, estem referint-nos a les capacitats associades a la regulació de la pròpia conducta i
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a la seva adequació en uns paràmetres o referents culturals, que permetrien adoptar posicions i

prendre decisions amb criteris d’autenticitat i sinceritat amb un mateix i amb els altres.

Des del punt de vista de la interculturalitat, la capacitat d’autoregulació és fonamental per poder

reforçar valors com ara el respecte i la comunicació entre cultures. En un context democràtic i

pluralista, les relacions entre cultures parteixen d’una convicció en l’autonomia de la persona,

entesa com la capacitat de prendre decisions en base a la dignitat personal i l’assumpció de

responsabilitat per les conseqüències d’aquestes decisions.

Al currículum d’educació primària destaquen el continguts relacionats amb el respecte i la

participació en la presa de decisions de situacions que els afectin des del punt de vista del

manteniment de la convivència al centre educatiu. En base a això, els estudiants han de ser

escoltats en les seves posicions, practicar el diàleg, i ser capaços d’arribar a punts d’acord amb

la resta (vegeu annex 1).

Al currículum d’educació secundària destaquen els continguts que potencien el saber

argumentar la conveniència de mantenir els seus trets sense necessitat de fer burla o mofa dels

altres. Han de tenir prou capacitat per expressar obertament i sense pressions les seves opinions

i creences, i participar de la presa de decisions col�lectives. L’argumentació i la pràctica del

diàleg han de situar-se al centre de la tasca educativa (veure annex 1).

c) Sistemes de valors

La consolidació d’una societat amb relacions interculturals intenses i sòlides depèn del sistema

de valors sobre el que es construeix. Els mitjans de comunicació tenen un paper destacat en la

promoció, fixació i filtratge dels valors dominants, com també en la imposició d’estereotips

d’ordre cultural.

La identitat presenta dos nivells o plans ben definits: en un primer nivell, superficial, la identitat es

reconeix pel conjunt d’expressions, conductes i manifestacions populars que expliquen o doten

de sentit els actes de les persones que formen part d’una determinada comunitat; en un segon

nivell, més profund, la identitat es va organitzant en un esquema de valors i creences que donen

coherència a les manifestacions del primer nivell. En la seva formació, tots dos nivells segueixen

un procés simultani o en paral�lel, de reforçament mutu, i tenen una relació més o menys directa,

segons els casos i les situacions, amb l’esfera privada i l’esfera pública de relacions personals.
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A més del seu vessant íntim, personal o interior, la identitat ofereix una cara pública, sobretot

quan s’expressa en un conjunt de manifestacions i també quan adopta un caràcter més polític,

especialment en situacions evidents de discriminació i injustícia. L’associació entre identitat

cultural i discurs polític sembla inevitable, per tal com estem abocats a ocupar un espai públic

que hem de compartir amb altres sensibilitats i formes d’entendre el món. En aquest debat

polític, un dels perills serà que el discurs de la identitat i la diferència derivi en discursos de

dominació i de desigualtat. Cal remarcar que la majoria de situacions de discriminació que

atribuïm a la diferenciació cultural tenen sens dubte un rerefons d’explotació i submissió amb

motivacions polítiques i econòmiques, generades per interessos que poc tenen a veure amb la

identitat cultural.

En rigor, les relacions entre cultures no s’ocupen de les vinculacions polítiques entre les

persones, però en un món obert i densament interconnectat aquesta correlació sembla difícil

d’evitar.

Amb tot, és important remarcar que aquesta manifestació política només pot explicar una part de

la identitat cultural. L’expressió pública de la identitat es vincula més aviat amb una colla de

símbols, referents i pautes de comportament que donen sentit i cohesionen els membres que

se’n senten part. El que anomenem bagatge, tradició cultural o folklore, no deixa ser un repertori

més o menys establert i reconegut per la comunitat que se’l fa seu, i també pels veïns. Aquest

mostrari de manifestacions compartides, i sempre reconegudes com a expressions d’una “forma

de ser” o de “veure el món”, conforma un tot certament unitari que es transmetrà de generació a

generació. La formació de la personalitat parteix de la identificació i apropiació de cada individu

dels trets compartits culturalment, amb la finalitat de formar grup i  crear comunitat.

Amb tot, aquest procés d’adscripció no està exempt de dificultats. Moltes de les agrupacions

humanes que reconeixem en la societat actual són de caràcter voluntari o de lliure adscripció. En

un context obert i democràtic, que defensa l’autonomia de la persona i legitima les seves

decisions, caldria pensar que la pertinença a una cultura també és el fruit d’una elecció voluntària

i lliure. Però no sempre és així i els grans corrents ideològics dominants donen explicació

d’aquestes dificultats.

Un corrent dominant és el pensament liberal, que advoca pel paper primordial i, en versions

radicals, exclusiu de l’individu o la persona com a subjecte de drets i deures. Això significa negar

a la comunitat cultural la capacitat com a interlocutor vàlid en les relacions polítiques o

econòmiques entre els individus. Per exemple, a l’hora d’arbitrar mecanismes de representació

parlamentària, aquest principi no accepta la possibilitat d’elegir diputats o diputades per quotes o
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grups culturals; com tampoc no s’accepta que la pertinença cultural pugui donar privilegis a l’hora

d’aconseguir ajuts socials, avantatges fiscals, etc. Com dèiem, es rebutja la possibilitat

d’entendre el grup cultural com a interlocutor vàlid en les relacions públiques de caràcter polític o

econòmic. De fet, el pensament liberal no nega l’existència de societats multiculturals, o fins i tot

amb vocació intercultural, però afirma que el referent cultural no pot determinar ni influir en la

gestió de la cosa pública.

Com a contrapunt, el pensament comunitarista apel�la precisament a la cultura, i als grups

humans constituïts al voltant d’una determinada cultura, com a interlocutors necessaris en les

relacions entre les persones. El comunitarisme defensarà la conveniència que la democràcia

autèntica només és possible quan s’escolta, es té en compte i es canalitzen adequadament les

demandes dels grups culturals existents a la societat. S’afirma, des d’una òptica comunitarista,

que l’individu és portador d’un bagatge i una tradició que no pot obviar en les seves relacions

amb les altres persones, i que aquesta maleta figurada ha de tenir el reconeixement que li

pertoca en l’espai públic.

En concret, al currículum d’educació primària destaquen els continguts relacionats amb els valors

dominants en el context immediat i en la societat (sobretot, autonomia, igualtat i respecte), de

manera concreta en situacions quotidianes. Ben sovint, la presència dels seus contravalors és

més fàcil de trobar que no pas els valors en si. Un exemple n’és la detecció dels estereotips que

es repeteixen sobretot a la publicitat i a les telesèries de més audiència infantil, que reflecteixen

una manca de respecte envers la diversitat (vegeu annex 1).

Al currículum d’educació secundària destaquen continguts que potencien el judici crític. Els

estudiants  han de mostrar habilitats per desxifrar el llenguatge audiovisual emprat en la

reproducció d’estereotips, sobretot a l’esport, i valorar-ne les repercussions o l’impacte en

l’audiència (vegeu annex 1).

A continuació aprofundim sobre el segon dels tres pilars que fonamenten la proposta didàctica,

les competències interculturals que promoguin unes relacions socials òptimes, basades en el

diàleg i les habilitats socials, en un context de diversitat de codis culturals i d’interessos sovint

divergents.

2.2. Diversitat: des de la consciència a la sensibilitat intercultural

Si entenem l’educació intercultural com el conjunt d’estudis i pràctiques educatives amb les quals

s’intenten  donar respostes a les qüestions que planteja la diversitat de grups ètnics i culturals en

una societat donada (Marín, 2004), la diversitat és un aspecte fonamental en aquest
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plantejament pedagògic. Prendre consciència de la diversitat des de l’educació suposa aprendre

a conviure en societats plurals i complexes i a gestionar els conflictes i resoldre’ls, sempre que

sigui possible, per camins no violents, valorant totes les llengües i cultures en un espai

multicultural i multilingüe. Aspecte que necessàriament, ha d’afrontar el desenvolupament de

competències per comprendre el món en tota la seva diversitat i per poder participar en un

projecte de futur compartit.

En cada curs d’educació primària i secundària es prioritzen una sèrie de temàtiques que

ofereixen certes competències respecte a la valoració de la diversitat cultural que aprofundeixen

en el coneixement i valoració de l’altre, comunicar-se i cooperar, així com el compromís social i

cultura de pau. Aspectes que remeten en general en els següents nuclis temàtics o subtemes

que es van desenvolupant en els diferents cursos del cicle superior de primària i tercer i quart de

secundària:

a) Consciència de la diversitat cultural

b) Rebuig d’actituds discriminatòries.

c) Sensibilitat davant la diversitat cultural.

A continuació, aprofundim en aquests blocs de continguts generals que donen resposta als

plantejaments des del currículum d’educació Primària i secundària.

a) La consciència de la diversitat cultural

Tal com assenyala Sabariego (2002), la interculturalitat ha de ser part integral d’un projecte de

construcció social en la mesura que s’orienta a fomentar el respecte pel pluralisme cultural, que

no solament consisteix en acceptar passivament els drets d’altres grups culturals, sinó que

comporta un reconeixement actiu i comprensiu d’altres cultures. Aquest reconeixement és bàsic

per aquesta comprensió autèntica de la diversitat que possibilitarà el reconeixement de valors

comuns en els que fonamentar la cohesió social.

La consciència cultural (cultural awareness) implica la comprensió de com les cultures varien. Fa

referència a la comprensió de les convencions que afecten a com les persones pensen i actuen

(Chen i Starosta, 1998). Per desenvolupar aquesta consciència s’han de superar algunes

tendències com la ceguera davant la diversitat, l’etnocentrisme o un ús abusiu d’estereotips.

Una tendència freqüent davant les diferències culturals és assumir que les persones o les

situacions són molt més semblants del que realment són, quan en realitat hi ha certes

diferències. Si no hem tingut un contacte significatiu amb persones distintes és molt probable que
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no siguem conscients de la diversitat. Sovint, el fet de sentir-se més confortable davant de les

semblances que les diferències, produeix la cerca de majors similituds de les reals. Aquesta

ceguera davant les diferències suposa un esbiaix perceptiu davant la variabilitat cultural, que cal

superar. Per altra banda, totes les cultures tendeixen a ser etnocèntriques (Lustig i Koester,

1996). Conseqüentment, es tendeix a pensar que els valors culturals propis són naturals i

correctes i que les persones que actuen de forma distinta, s’equivoquen. L’ús abusiu

d’estereotips suposa també la desconsideració de les diferències entre els membres de cada

grup. Superar aquest ús abusiu requereix augmentar les categories, incrementant la seva

complexitat, atenent aspectes individuals en cada situació i context.

Segons Banks (1997) des de l’educació intercultural s’ha d’aconseguir el reconeixement de

múltiples visions del món. Aquestes múltiples visions del món només es poden reconèixer quan

hi ha un coneixement i consciència de la diversitat cultural, en termes generals. La cultura juga

un paper rellevant en aspectes tan bàsics com l’estructuració de les nostres percepcions, de

manera que ens ofereix una forma d’interpretar les persones, els objectes i els successos

(Calloway-Thomas, Cooper, y Blake, 1999). Si la cultura ens ofereix una mirada especial davant

la vida, la diversitat cultural suposa doncs, la complexitat de l’entrellat de mirades diverses. Per

poder facilitar el contacte entre persones que tenen bagatges culturals diversos i per tant, que

interpreten el món de forma diversa, pot ser de gran rellevància el reconeixement d’aquells valors

compartits (Samovar et al, 1998). Efectivament, de forma paral�lela a la tendència de ceguesa

davant les diferències culturals, es pot donar la situació contrària de només veure les diferències

i no trobar els aspectes que ens uneixen, en un posicionament d’extrem relativisme cultural

(Gudykunst, 1994).

Per respondre a aquesta capacitat un aspecte important és que l’alumnat sigui conscient dels

seus propis referents culturals, els valors, estereotips i prejudicis (Calloway-Thomas et al., 1999).

Mitjançant la consciència i coneixement d’un mateix es pot desenvolupar el sentit de com els

pensaments i comportaments es troben influenciats pels propis referents culturals. Aspecte bàsic

per la comprensió dels aspectes comuns i diferencials dels models culturals. L’objectiu és

conèixer les similituds i diferències per fomentar la consciència de la variabilitat cultural, des

d’una perspectiva oberta a les relacions interculturals. Partint d’allò que ens uneix per poder

avançar en el camí de la cohesió social, des de la consciència, respecte i la sensibilitat de la

diversitat cultural.
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Tant des del currículum d’educació primària com de secundària els continguts fan referència al

reconeixement de la diversitat social, cultural, de gènere i d’opcions religioses des de la

manifestació d’actituds d’empatia, sensibilitat, respecte, etc. Aquest reconeixement ha de passar

per la identificació de valors comuns (vegeu annex 1).

b) Rebuig d’actituds discriminatòries

La comunicació intercultural fa referència a la comunicació interpersonal on intervenen persones

amb referents culturals suficientment diferents com per que es percebin, superant algunes

barreres personals i / o contextuals per comunicar-se de forma efectiva. Superar aquestes

barreres és factible des de diverses competències comunicatives com les que es plantegen des

del tercer curs d’educació secundària: “la capacitat per expressar opinions i judicis de forma

assertiva”.Un conjunt de barreres que es fa necessari de superar per afavorir unes relacions

autènticament interculturals, son les actituds i comportaments discriminatoris. La discriminació és

un procés de diferenciació de persones i grups, que són considerats com a negatius quan

apareixen a conseqüència d’un prejudici o criteri irrellevant, que fins i tot poden donar peu a

comportaments hostils vers l’altre. En el procés de negociació intercultural que implica la

comunicació, el diàleg ha de forjar-se des d’una posició d’igualtat, evitant asimetries,

discriminacions i també paternalismes o victimismes. Superar aquestes actituds suposa una

anàlisi crítica de la realitat i capacitats de judici crítics propicis a desenvolupar-se en

l’adolescència.

Al Currículum d’Educació Primària, específicament al cicle superior, destaquem tres blocs de

continguts respecte a l’eix de diversitat, quant a l’educació pel desenvolupament personal i la

ciutadania, que hem resumit sota els següents títols i que podem veure detallats a l’annex 1:

• Reconeixement, sensibilitat, respecte i empatia davant la diversitat

• Diferències de gènere

Per altra banda, des del Currículum d’Educació Secundària, es planegen respecte a l’eix

transversal de la diversitat a tercer i quart curs. En concret, a l’assignatura d’educació per la

ciutadania i els drets humans del tercer curs de secundària, es proposen específicament els

següents continguts que es poden resumir en els següents aspectes i que hem detallat a l’annex

1:

• Reconeixement de les diferències de gènere

• Reconeixement de la diversitat social, cultural, afectiva, religiosa i laica
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• Desenvolupant una actitud autocrítica

Mentre que a l’assignatura d’educació eticocívica a 4rt curs, es proposen les següents

temàtiques que resumim a continuació i detallem a l’annex 1:

• Reconeixement de les diferències de gènere

• Respecte i valoració crítica de les opcions i plantejaments personals dels altres

• Desenvolupament d’un criteri propi a partir de la posada en comú i el contrast

d'informacions, opinions i valors

• Interpretació del significat històric i plural de les pautes culturals, apreciant la diversitat

rebutjant comportaments i actituds discriminatòries

c La sensibilitat davant la diversitat cultural

No obstant, en desenvolupar en els infants la consciència davant la diversitat cultural, i el rebuig

d'actituds discriminatòries, no és suficient per possibilitar la coexistència i la convivència en una

societat multicultural. També es fa necessari el desenvolupament d’una sèrie d’actituds

favorables a aquesta diversitat cultural. Efectivament, el desenvolupament de competències

afectives junt a les cognitives és bàsic per la convivència intercultural. En aquest sentit, la

sensibilitat intercultural, el respecte a aquesta diversitat cultural o fins i tot, la capacitat de posar-

se al lloc de l’altre o empatia en són exemples. Concretament, l’empatia s’ha de distingir de

l’anomenada simpatia (Bennett, 1998): la simpatia representa una projecció basada a la pròpia

visió cultural, mentre que l’empatia suposa un pas més en la capacitat de sentir-se afectat pels

sentiments i experiències dels altres, ja que suposa poder interpretar-ho des dels referents

culturals de l’altra persona. 

La sensibilitat intercultural suposa competències de tipus afectiu que implica diverses capacitats

(Chen y Starosta, 1998): respecte a les diferències culturals, adaptabilitat, saber canviar de

perspectiva, ser obert/a de ment evitant jutjar a les demés persones, i ser sensible a les

necessitats de les altres persones. Tenir sensibilitat intercultural suposa doncs:

• Interès en conèixer i aprendre d’altres realitats culturals, sense caure en exotismes.

• La predisposició adequada per aprendre de les altres persones.

• La reflexió intercultural, com a constatació de la pluralitat i relativitat de la veritat, que

cada cultura ha de superar.
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Respectar la diversitat cultural implica implícitament també no jutjar-la. La cultura condiciona en

gran mesura la capacitat d’avaluació, o de jutjar, les persones i situacions. Normalment es jutja

tenint com a referent la pròpia cultura, considerant positiu allò similar als propis referents

culturals i negatiu el que se’n diferencia; constituint-se la cultura pròpia com a criteri de

referència. Aquestes actituds no afavoreixen tampoc la comprensió de la diversitat cultural. Una

persona sensible i respectuosa amb la diversitat cultural observa intentant interpretar

adequadament, enlloc de jutjar. Finalment, la capacitat d’empatia suposa millorar aquestes

interpretacions, tot basant-se des dels referents culturals de l’altra persona, enlloc dels propis. 

Des del currículum de primària, els continguts que es treballen fomenten aquestes competències

de caire afectiu com el respecte, la empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes

de vida diferents (vegeu eure annex 1).

Des del currículum de secundària, al tercer curs també es treballen competències de caire

afectiu (vegeu annex 1) i, des del quart curs de l’educació secundària s’avança en la interpretació

de pautes culturals i valors morals des de la diversitat i el reconeixement de les llibertats i drets

personals i col�lectius (vegeu annex 1).

2.3. La igualtat des de la participació de la ciutadania

Plantejar-nos el desenvolupament de la identitat cultural en un marc de relacions amb persones

que s’identifiquen amb altres cultures, tot fomentant competències interculturals que vagin des de

la consciència de la diversitat cultural a la sensibilitat intercultural, implica necessàriament fer

referència a la igualtat. Parlar d’igualtat ens remet a la garantia d’una educació bàsica i de

qualitat per tothom, sense discriminar ningú per raons de classe, sexe, ètnia, cultura, territori, etc.

En aquest sentit,  es tracta d’avançar en una educació més eficaç i integradora.

Vinculats amb el repte de la igualtat destaquen tres continguts clau:

a) Drets i deures

b) Exclusió social

c) Cohesió social i participació

A continuació, aprofundim en aquests blocs de continguts generals que donen resposta als

plantejaments des del currículum d’educació primària i secundària.

a) Drets i deures



26

Les inquietuds polítiques en torn a la situació social, marginació i possibilitats d’inclusió de les

persones immigrants en la societat d’acollida han generat, en els últims anys, un debat sobre els

conceptes de ciutadania, societat democràtica, Drets Humans. Certament, i vinculats a aquests

termes, són molts els termes que es proposen i que ja recollien a l’apartat 1.3 d’aquest treball

(ciutadania jurídica, ciutadania cultural, ciutadania cosmopolita, etc.). Un dels objectius d’aquests

nous conceptes és ampliar el significat de ciutadania social de Marshall (1950) que es basa en

l’existència de tres aspectes correlatius en el dret de igualtat de la ciutadania: l’aspecte civil,

l’aspecte polític i el social. Aquests drets es desenvolupen en tres etapes:

• Al segle XVIII s’adquireixen els drets civils que inclouen, entre d’altres, el dret de llibertat

física, la llibertat de pensament, la llibertat d’associació i opinió i el dret a posseir títols.

• Al segle XIX s’assoleixen els drets polítics i, amb ells, el dret a participar de forma directa

mitjançant el vot.

• Al segle XX, amb l’extensió del “Welfare State”, la ciutadania adquireix drets vinculats a

la protecció de les persones: dret a l’educació, a la sanitat, a les pensions, etc.

Marshall (1950) concep al ciutadà com aquell que gaudeix de drets civils (llibertats individuals),

drets polítics (participació política) i drets socials (treball, educació, habitatge, salut, etc.).

En l’actualitat, la modalitat de ciutadania proposada per Marshall és insuficient. La primera crítica

que rep és la seva conceptualització de la ciutadania i del ciutadà com a exclusivament subjecte

de drets. La segona gira en torn al concepte d’una ciutadania universal que, malgrat proclamar la

igualtat per a totes i tots, a la pràctica no ha aconseguit que el gènere, la cultura, la classe social,

etc. deixin de ser fonts d’exclusió. A més, els grans canvis i transformacions socials que en

l’actualitat s’estan produint influeixen en la manera d’entendre el ciutadà/a i la ciutadania. Entre

els canvis i transformacions més rellevants destaca l'increment dels fluxos migratoris i la creixent

multiculturalitat, el gir cap a la societat de la informació i la redefinició femenina del concepte de

ciutadania.

Per donar resposta des d’una dimensió educativa a les noves característiques de ciutadania, es

fa necessari ciutadans i ciutadanes que assumeixen les responsabilitats i posin en pràctica els

drets de ciutadania.  La comprensió dels drets i deures representa, doncs, un aspecte essencial

per a entrar en la dinàmica de la ciutadania. Aquest aspecte permetrà, entre d’altres coses, anar

identificant les característiques de la democràcia i els possibles canals de participació.

Des d’aquesta perspectiva, al currículum d’educació primària trobem diversos continguts que

busquen identificar i treballar els  drets i deures des de diferents àmbits (Declaracions Universals,
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l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució Espanyola), i des de diferents focus

(individuals i col�lectius). Així mateix es busca fomentar la responsabilitat que implica, com a

membres d’un grup,  l’acceptació de compromisos i l’assumpció de responsabilitats en activitats

de l’entorn (vegeu annex 1).

 Des del currículum d’educació secundària,  els continguts vinculats amb els drets i deures es

centren, exclusivament, en la Declaració Universal dels Drets Humans (veure annex1).

b) Exclusió social

Es impossible construir un món just, igualitari i cohesionat socialment quan hi ha col�lectius que

pateixen exclusió social. En el cas de les persones immigrants, aquesta exclusió es fa pales en

les pròpies polítiques de estrangeria. La Unió Europea distingeix dos tipus segons es tracti de

persones immigrants que es troben en situació regular o  irregular. Les persones immigrants en

situació regular gaudeixen de majors o menors oportunitats depenen del temps que portin al

país, la seva procedència i la seva manera d’accés a la ciutadania.

En relació a la procedència, des dels seus inicis, la Unió Europea veu la necessitat de construir

un espai comú on una ciutadania comunitària europea sigui reconeguda com a tal. Al 1999, amb

l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam (1997), el ciutadà comunitari pot desplaçar-se, viure i

treballar a qualsevol país de la Unió. Així, a finals dels 90 es consoliden dos tipus de estrangeria:

la comunitària que rep el nom de ciutadania europea, i la no comunitària que segueix reben el

nom d’immigració. La llei d’estrangeria queda dividida en dos categories, ciutadania comunitària i

no comunitària.

Respecte a la ciutadania no comunitària, les maneres d’accés més freqüents als països de la

Unió Europea són tres: el dret de sang (ius sanguinis), és a dir, per raó de filiació; el dret de sol 

(ius soli), per naixement al territori de l’Estat nacional; i per via “voluntària”, depenen d’uns

requisits que s’han de complir i que varien en cada país.

Aquests factors legals conjuntament amb factors econòmics i culturals, i amb estereotips i

prejudicis que ja veiem a l’eix de la identitat ocasionen conflictes que deriven en injustícies

socials. Zapata Barrero (2003) distingeix tres tipus de conflictes en societats multiculturals: per

raons socioeconòmiques (conflicte de necessitats), per raons culturals (conflicte cultural) i per

raons legals (conflicte de drets)

Cortina (1998) identifica el conflicte per raons socio-econòmiques amb la aparofòbia. Es tracta

d’un sentiment de rebuig cap al pobre, el feble, etc. que es desenvolupa en èpoques de crisi i
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provoca reaccions contràries i conflictives ca a les persones immigrants. Bilbeny (1996) identifica

aquesta actitud amb el que denomina “xenopor”. L’argument principal quan s’origina aquest tipus

de conflicte, consisteix en afirmar que qualsevol dret atorgat a una persona immigrant (feina,

ajudes socials, habitatge, ajuda sanitària, etc.) és una acció discriminatòria contra els autòctons.

Els conflictes per raons legals poden sorgir quan les i els immigrants reclamen els seus drets de

ciutadania. Mentre que els conflictes per raons culturals es produeixen quan les minories veuen

anul�lades les seves diferències culturals.

Des d’aquesta perspectiva trobem continguts al currículum d’educació primària que busquen la

identificació i el rebuig de les causes que provoquen situacions de marginació, exclusió, injustícia

social. No obstant, si bé els continguts de drets i deures (apartat anterior) s’ubiquen més al nivell

educatiu de primària, a secundària s’aprofundeix més en aquest segon grup de continguts

(exclusió social) des de dos perspectives; 1) es busca, tal i com passa a primària, identificar i

rebutjar les situacions d’exclusió i discriminació, posant l’èmfasi a l’anàlisi crític 2) es fomenta el

desenvolupament d’actituds de comprensió, cooperació, solidaritat, etc. (veure annex 1).

c) Cohesió social i participació

La cohesió social és un concepte ampli que fa referència tant a la inclusió de tots els seus

membres a la vida econòmica, social i política dels nostres països, com al sentit de solidaritat i

de pertinença a la societat. Per tant abraça:

• La inclusió social (el treball, la titularitat de drets, les polítiques de foment de l’equitat,

etc. ).

• Els comportaments i les valoracions dels membres de la societat (confiança en les

institucions, sentiment de pertinença i solidaritat, disposició a participar en espais de

deliberació i en projectes comuns, etc.).

Per fomentar la cohesió social es necessari trobar-nos amb una ciutadania que tingui en la

participació un dels seus elements bàsics. No en va la inclusió de la participació ciutadana en les

societats multiculturals s’ha convertit en el focus de discussió en el debat entre pensadors

liberals, comunitaristes i republicans. Així, encara que des de corrents de pensament diferents,

autors com Habermas (2002), Rawls (2003), Kymlicka (1995), Taylor (2006) i Walzer (2004)

accepten i reivindiquen la importància dels processos de participació de la ciutadania. Amb la

participació, la ciutadania com estatus es complementa amb la ciutadania com a procés

(Bartolomé, 2002); es defensa un model on la ciutadania passa a ser un procés de construcció

de totes les persones participants, per tant no està acabada, i troba en la participació activa una
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clau per a la seva construcció. Es passa d’una ciutadania entesa com a estatus a una ciutadania

entesa com un procés.

Si partim de la definició de participació proposta per Carlos Giménez “estar present en, ser part de,

ser tingut en compte per i per a, involucrar-me, intervenir en, etc. Participar és influir, responsabilitzar-se.

La participació és un procés que enllaça necessàriament als subjectes i els grups; la participació d’algun

en alguna cosa, relaciona aquest amb els altres també involucrats. Ser participant implica ser coagent,

cooperant, coautor, corresponsable…” (Giménez, 2002, p.45). La participació serà més real i

beneficiosa quan les persones implicades tinguin l’oportunitat d’intervenir i prendre decisions en

totes les etapes d’un procés participatiu (ser part). Les persones aprenen a ser ciutadanes

actives participant directament, i és a través d’aquesta participació com la ciutadania adquireix

una consciència crítica sobre els problemes, la motivació pel canvi i el compromís i la

responsabilitat dels resultats.  La possibilitat de creació de l’espai públic entre totes i tots suposa

entrar en la dinàmica de la ciutadania com a procés, on qualsevol persona –al marge del seu

estatus de ciutadania, al seu origen cultural, etc.- es competent per a participar en la deliberació

pública.

Tant dins del currículum d’educació primària com d’educació secundària, trobem continguts que

busquen fomentar la participació mitjançant jocs, simulacions, treball en equip, etc. així com els

valors associats amb ella (cooperació, solidaritat, etc.) (vegeu annex 1).

Tots aquests temes i aspectes que es desprenen dels tres eixos bàsics en els que hem

aprofundit en les pàgines anteriors són més propicis de desenvolupar sota unes orientacions

curriculars i unes tècniques específiques que proposem desenvolupar en el següent apartat.

3. Orientacions curriculars

El desenvolupament de la identitat cultural, la diversitat cultural i la igualtat presenta un seguit

d’elements que, en més o menys presència segons cada moment evolutiu, han de quedar

assegurats al final de l’educació obligatòria. Per tal d’assolir aquests aprenentatges en aquest

apartat recollim, a mode d’exemple, algunes orientacions curriculars que poden ajudar en la seva

posada en pràctica. Dividim aquestes orientacions en diversos apartats. El paper del professorat

és essencial, per això iniciem aquest apartat amb algunes orientacions sobre la gestió a l'aula. A

continuació, recollim exemples de tècniques i recursos, per avançar tot presentant, breument, la

metodologia pedagògica de l’Aprenentatge  Servei (APS). Seguidament, presentem alguns
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indicadors bàsics a avaluar durant els processos, així com algunes orientacions. Per acabar,

exemplifiquem una activitat didàctica coherent amb el que es proposa.

3.1. Gestió de l'aula: El paper del professorat

El desenvolupament curricular que es proposa no és viable sense la implicació i el compromís

dels docents. El professorat ha de mostrar un compromís responsable i fer una gestió de l’aula

coherent amb els principis bàsics que es desprenen en aquestes pàgines. En concret, fem

referència a la pressa de consciència i reconeixement de l’existència d’actituds excloents i

discriminatòries, no només en els membres dels nostres grups socials, professionals, familiars,

etc., sinó probablement també en nosaltres mateixos. És bàsic que el propi professorat s’adoni

de la transcendència d’aquestes actituds en la producció, manteniment i reproducció de les

estructures d’estratificació social vigents. Efectivament, es tracta d’identificar els supòsits,

mecanismes i processos mitjançant els quals es pretén explicar, justificar i legitimar

determinades actituds i desigualtats socials, precisament en base a la diversitat cultural.

Finalment, cal esforçar-nos per canviar les actituds generadores (o còmplices) dels processos

d’exclusió per actituds de compromís i implicació personal.

Amb la finalitat de lluitar pel reconeixement quotidià de la igualtat de fet i de dret de totes les

persones, sigui quina sigui la seva cultura. Aquest canvi actitudinal ha de quedar reflectit en la

pràctica docent quotidiana en el dia a dia de l’aula, per tant, és important que la gestió de l’aula

que es duu a terme sigui coherent amb els tres eixos d’igualtat, diversitat i identitat plantejats.

En aquest sentit, la diversitat és un aspecte de la realitat de les nostres societats actuals que

hem de considerar a l’hora de planificar i desenvolupar la nostra tasca didàctica com a

professionals de l’educació. La diversitat és un recurs enriquidor i no l’hem de considerar com a

un problema que obstaculitza el procés d’ensenyament-aprenentatge, per tant, es fa necessari

que canviem la nostra mirada cap a l’educació i l’escola, per a generar una cultura i clima escolar

veritablement intercultural. Es tracta, de fer ús de les estratègies organitzatives, curriculars i

didàctiques que afavoreixen una dinàmica d’aula democràtica, oberta, flexible i respectuosa amb

la diversitat des de la igualtat. Per aquest motiu, és fonamental entendre l’escola i

específicament, l’aula com un espai democràtic i intercultural, on es conviu amb el respecte i la

valoració de la diversitat de l’alumnat, es resolen els conflictes i ens organitzem en grup.

No és una tasca fàcil fomentar actituds positives interculturals dintre de l'organització habitual de

la classe. Sovint, sembla que el temps emprat en la realització d'aquestes activitats és temps

perdut. L'actitud positiva dels docents cap als valors i les accions promulgades per l'Educació



31

Intercultural són imprescindibles per a portar a terme aquestes activitats, ja que els professors

són els veritables guies de la classe, els encarregats d'organitzar als alumnes, de programar les

estratègies, de moderar, d'ajudar a la regulació dels conflictes i de preparar un mustiador i

acollidor ambient de classe. Algunes idees per constituir una gestió de l’aula amb una orientació

inclusiva mitjançant una estructura cooperativa de l’aprenentatge combatent d’actituds

discriminatòries:

• Autenticitat, coincidint el que diu amb el que es fa. No té sentit ni utilitat pedagògica que

un professor promulgui actituds anticresistes, si el seu comportament en l'aula demostra

que no és capaç d'acceptar i treballar amb la diversitat cultural de la seva aula.

• Afrontar situacions conflictives en l'aula. Conèixer i portar a terme activitats sobre

negociació, escolta activa, empatia o mediació és imprescindible per a assolir un bon

clima en les relacions d'aula, i fins i tot a tot el centre i la comunitat educativa en general.

• Acceptació incondicional de l’alumnat, considerant-lo, des d'un primer moment, com a

persones dignes de tot respecte i consideració. Ridiculitzar o avergonyir als alumnes des

d'edats molt primerenques, afavoreix l'aparició d'una autoestima deteriorada.

• Comprensió i confiança. Són qualitats molt dependents de l'anterior; el docent haurà de

ser capaç de comprendre el món infantil i adolescent i la confiança cap als seus alumnes

serà la conseqüència més immediata d'aquest procés.

• Superar la fantasia de la homogeneïtat. L’aula és diversa i aprendre en aquesta

diversitat és just, necessari i possible. Organitzar grups de treball homogenis és

bàsicament impossible, donades les múltiples variables i factors d’heterogeneïtat

existents (capacitats, origen, motivació, estil d’aprenentatge, etc.). La clau és una

organització que potenciï els beneficis de la diversitat.

• Treball cooperatiu que afavoreixi les relacions entre diferents persones, ajudant a

eliminar possibles estereotips previs.

• L’aula com un espai públic on tots i totes hi participen. Es tracta d’establir unes normes o

pautes d’interacció sòcio-personal pel desenvolupament del treball col�lectiu i la

participació dins i fora de l’aula.

El compliment de totes aquestes característiques suposen una modificació dels mètodes

didàctics i una nova forma d'entendre l'ensenyament, destinada no només a transmetre

coneixements conceptuals, sinó també preparada per a la formació del desenvolupament integral
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de l'alumne, basant-se en l'èmfasi en el procés didàctic, l'aprenentatge significatiu i

l'aprenentatge cooperatiu. Cal destacar que en qualsevol de les tècniques que s’utilitzen es 

poden organitzar situacions de treball en petit grup per promoure un contacte més significatiu. En

aquesta línia els grups cooperatius poden ser una bona eina formativa. Els grups cooperatius

són heterogenis en funció del gènere, la cultura, els ritmes d’aprenentatge, i tots els integrants

del grup s’han d’ajudar per aconseguir objectius individuals i grupals. El que un membre de

l’equip fa a nivell individual repercuteix en els demés tenen, per tant, una doble responsabilitat;

aprendre i contribuir en l’aprenentatge de la resta de membres del grup i aprendre a treballar

junts. La filosofia de fons d’aquest tipus d’agrupament és un clar reconeixement per les

diferències individuals i grupals i una clara aposta per la cooperació, el diàleg, la convivència,

etc. com una via per aprendre millor.

Conseqüentment, el paper del professorat passa a ser d’un dinamitzador i un conductor de

l’activitat. Algunes de les seves funcions aniran adreçades a la presentació de la tasca i les

consignes, explicant clarament els objectius de tota activitat. Des d’aquesta lògica, cal ajudar a

l’alumnat a fer emergir els seus coneixements previs vinculats amb l’activitat, tot motivant a

cercar diferents camins per realitzar l’activitat i proporcionant recursos, així com, adaptant el

temps a les característiques del grup.

3.2. Tècniques i recursos

En aquest apartat ens centrem en aquelles tècniques i estratègies generals que poden ser de

gran ajuda per al desenvolupament de bona part dels subtemes que hem proposat des de

l’educació obligatòria en els apartats anteriors, prenent com a referent el paper docent descrit en

l’apartat anterior de gestió de l’aula.

En concret, fem esment de les següents tècniques i estratègies docents: l’anàlisi de documents

audiovisuals, recursos escrits, clarificació de valors, estudi de casos i dilemes, role-playings i

dramatitzacions, jocs i dinàmiques de simulació, contacte intercultural, tècniques de recerca, i el

reglament de convivència.

a) Anàlisi de documents audiovisuals

La presència dels elements audiovisuals a l’aula es un recurs que treballat pedagògicament

ofereix moltes possibilitats. El caràcter general de moltes pel�lícules, documentals, vídeo jocs,

anuncis, etc. pot fer comprendre a l’alumnat nombroses situacions multiculturals, i ajudar-lo a

identificar estereotips i prejudicis culturals.
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L’anàlisi de pel�lícules o documentals és un recurs que s’utilitza amb certa freqüència (consulteu

http://www.edualter.org/material/intcine/indexe.htm) on s’ofereixen activitats a través de l’anàlisi

de pel�lícules, tot proposant materials que plantegen relacions interculturals, situacions de

discriminació, etc.

No obstant, hi ha algunes limitacions a aquest recurs: el cinema a vegades pot reflectir una

imatge distorsionada o simplista de la realitat multicultural; sovint, es donen casos on es filma un

escàs coneixement sobre la realitat cultural que reflecteix i plasma una visió estereotipada o

convencional de la realitat.

Si s’opta per aquest tipus de recurs a més de tenir una cura especial triant el documental o

pel�lícula, també és convenient elaborar una programació didàctica amb els següents apartats:

• Justificació de la selecció de la pel�lícula (o escenes de la pel�lícula), documental, vídeo

joc, etc.

• Relació amb els continguts (integració curricular)

• Objectius

• Material de recolzament

• Avaluació

Per dinamitzar la/les sessions es pot transferir les situacions referides als estereotips, prejudicis,

valors, etc. a la realitat de l’aula, mitjançant el debat o el “rol playing”. El primer consisteix en una

discussió dialogada sobre la pel�lícula, documental, vídeo joc, etc., i la segona es refereix a la

representació, per part de l’alumnat, d’alguns dels personatges, seqüències, situacions, etc que

apareixen. Durant el desenvolupament de la sessió/sessions, el professorat ha de jugar un rol de

dinamitzador i al finalitzar és essencial que faci una reflexió en torn als principals elements que

han sortint, vinculant-los als continguts curriculars.

b) Recursos escrits: premsa i còmics

Es proposa l’anàlisi de còmics i vinyetes per a la reflexió d’aspectes de la pròpia cultura, afavorint

l’autoconsciència i els coneixements culturals compartits. També, es pot fer servir l’anàlisi de

contingut de documents escrits com  notícies de premsa, contes, etc. Per exemple, es pot

proposar l’anàlisi d’aspectes del racisme a la premsa. L’anàlisi de la premsa escrita és usual per

treballar la identificació de connotacions negatives vers altres cultures.
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També es pot plantejar l’anàlisi de còmics i vinyetes per la representació de situacions de

discriminació. Per exemple, treballar la declaració dels drets humans a través del còmic

(http://www.amnistiacatalunya.org/edu/humor/edu/index.html), o els valors democràtics tal com

es proposa a Martinez (2002)( Vivir la democracia en la escuela. Herramientas para intervenir en

el aula y en el centro. Sevilla: Publicaciones MCEP).  Efectivament, l’anàlisi d’imatges pot ser de

gran utilitat per prendre consciència dels propis prejudicis i estereotips. Per exemple, l’anàlisi

d’acudits és una bona estratègia per identificar valors racistes, xenòfobs o estereotipats.

Aquests recursos es poden utilitzar i aplicar de la mateixa manera que hem exposat anteriorment

amb els documents audiovisuals.

c) Clarificació de valors

Es tracta d'una sèrie d'estratègies amb les quals s'intenta ajudar a l'alumne a clarificar els seus

propis valors i actuar d'acord amb aquests una vegada que hagin estat lliurement incorporats. No

fa referència a l'ensenyament de determinats valors, sinó a la creació de les condicions que

ajudin als alumnes a descobrir-los, a triar entre les diferents possibilitats, allò que apliqués a la

seva vida quotidiana.

Per aquest procés és necessari un clima de respecte per part del docent cap als alumnes i

d'aquests entre si, ja que el desenvolupament de valors és una mica personal i la intervenció

educativa està dirigida a orientar el procés de valoració més que a proposar un contingut.

L'estratègia de "clarificació de valors" es fonamenta en la certesa que si els valors són triats i

assumits lliurement, es transformen en orientadors per a l'acció. Això és important ja que en la

societat contemporània, les persones no tenen valoracions clares a causa de la quantitat de

missatges contradictoris que reben. Com a conseqüència pot aparèixer l'apatia, la inconsciència i

la falta de coherència en la conducta.

En concret, la tècnica de clarificació de valors es pot utilitzar per a la identificació dels valors

culturals propis, per tal de poder avançar en la consciència de la diversitat cultural, tot identificant

el que ens uneix i el que ens diferencia.

Algunes critiques ens adverteixen del perill de no distingir entre aquells valors que són morals

dels que no ho són. Per altra banda, pot conduir, amb bastant facilitat, al relativisme i

subjectivisme moral ja que proposa una acceptació acrítica i els valors depenen d'una elecció

personal i només això els converteix en bons per a cadascun. Tot això no ajuda a formar criteris

per a triar, en situacions conflictives, un valor per sobre d'uns altres. De totes maneres ho hem

inclòs com una possible estratègia metodològica ja que pot ser útil per a una primera etapa de
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clarificació, és a dir, per a formar opinions sobre els temes de discussió, encara que sempre hagi

d'estar acompanyat d'altres mètodes de treball que completin les deficiències que aquest

presenta i permetin afrontar, amb majors garanties la formació ètica i ciutadana de l'alumne.

És a través del mètode de "clarificació de valors" que el docent ha de propiciar en l’alumnat les

habilitats necessàries per al diàleg, la comprensió dels punts de vista dels altres, el respecte i

l'acceptació per les diferències, hàbits per a escoltar, argumentar i defensar les seves pròpies

postures com així també eines per a analitzar i comprendre els valors i normes imperants en el

seu grup de referència.

La forma més habitual de desenvolupament d'aquesta estratègia és:

• Una realització individual. Es lliura a cada participant una llista de frases incompletes i

se'ls demanarà que les completin, ràpidament i amb les primeres ocurrències que

vengen a la seva ment; a més, se'ls suggereix que elaborin altres frases que no estan en

el llistat i que creen que han d'estar recollides.

• Comentar en petits grups. Després de completar les frases, es fa una posada en

comuna i es decideix quins són les més importants per a ells.

• Posada en comú en gran grup. L'animador del grup, al final de l'activitat, realitzarà

preguntes com: M'ha resultat difícil acabar les frases incompletes? Quin m'ha resultat

més difícil completar? Com m'he sentit amb aquesta experiència? Quina resposta dels

meus companys m'ha sorprès més? Què he après amb aquesta activitat? Hi ha una

mica que no estigui reflectit en cap de les contestacions i considero important? Quina

frase s'adequa més a la meva forma de pensar?

Per trobar més exemples, consulteu: Sánchez, S. i Mesa, M.C. (2002) Los relatos de convivencia

como recurso didáctico. Elaboración de materiales curriculares como estrategia para la

prevención y modificación de estereotipos negativos en contextos multiculturales. Málaga, Aljibe.

d) Estudi de casos i dilemes

L’estudi de casos consisteix en proporcionar una sèrie de situacions que representen conflictes

diversos de la vida real perquè s’estudiïn i s’analitzin críticament. Es pretén, així, formar a

l’alumnat amb la generació de solucions. Entre les seves avantatges trobem que es pot analitzar

una situació de la vida real i que els aprenentatges es poden transferir a altres situacions.

Alguns consells per treballar amb estudi de casos:
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• No donar massa informació.

• Cal que la informació del cas sigui precisa i rellevant per treballar els aprenentatges

seleccionats. on es posen de manifest situacions crítiques, prejudicis, o situacions

conflictives. Els casos també es poden emprar per a la identificació dels propis

estereotips, prejudicis i actituds discriminatòries.  Per fer aquest estudi es pot partir de

notícies de premsa.

Si s’opta per aquesta tècnica és important:

• Seleccionar o elaborar el cas

• Facilitar el procés d’estructuració del cas seleccionat

• Determinar clarament el problema o problemes que planteja el cas o els casos

• Analitzar les seves causes i conseqüències

• Determinar les possibles accions

• Prendre decisions i argumentar-los

Els dilemes són una tècnica per a crear en l’alumnat un conflicte sociocognitiu i socioafectiu que

li obligui a escollir entre dos valors que apareixen en contradicció. Per la seva elaboració es

recomana:

• que siguin comprensibles i fàcils

• relatius a temes propers

• adaptats al seu desenvolupament cognitiu i maduratiu

• que no presentin una única solució evident

Les pautes per posar en pràctica dilemes són:

• Presentar el dilema

• Donar temps perquè de manera individual l’alumnat escolli una opció

• Dividir la classe en petits grups en funció de l’afinitat d’opinions

• Debatre públicament les raons donades

• Recollir les millors argumentacions en cadascuna de les alternatives



37

També, per a treballar els dilemes es poden fer servir notícies de premsa sobre situacions

multiculturals on apareixen estereotips, prejudicis i accions discriminatòries, i acompanyar-les de

dos possibles solucions. L’alumnat s’haurà de posicionar, argumentar i defensar el seu punt de

vista.

Bons exemples d’aquest tipus de recursos que expliquem més detalladament a l’apartat 4

d’aquest treball es poden trobar a:

• Construcción de una ciudadanía intercultural y responsable: Guía para el profesorado de

Secundaria (Narcea, 2007). En aquests materials es proposa una educació en valors

cívics, com la participació, la responsabilitat social, diversitat i diàleg, crítica social i

solidària, equitat de gènere, defensa del medi ambient i promoció d’un desenvolupament

sostenible.

• Comunicación Intercultural. Materiales para Secundaria (Narcea, 2007). Aquests

materials van adreçats al professorat de secundària per desenvolupar competències de

caire cognitiu, afectiu i comportamental per a fomentar una comunicació autènticament

intercultural.

e) Role-playing i dramatitzacions

El role–playing consisteix en dramatitzar una situació de discriminació en la que els participants

es puguin identificar fàcilment, tant de forma particular, com en el context que l’envolta. La

situació que es representa pot ser d’un conflicte de valors i l’alumnat ha de vivenciar-la intelectual

i afectivament. Mentre un grup d’estudiants posa en pràctica la situació,  la resta de la classe

observa, prenent nota del que és necessari pel debat posterior, part imprescindible de l’activitat.

Aquesta tècnica és molt vàlida per ajudar a entendre un problema i desenvolupar l’empatia, la

possibilitat d’entendre la situació dels altres, afavorint la cohesió del grup. És una de les activitats

més indicades per saber defendre idees que no necessàriament coincideixen amb la pròpia.

Per aplicar-la amb èxit, es necessari que el professorat motivi la seva realització, donat que a

certes edats de l’alumnat (especialment a secundària) el “sentit del ridícul” o un clima d’aula no

apropiat, pot cohibir l’alumnat. Gran part de les recomanacions presentades en l’apartat de gestió

de l’aula poden afavorir un clima adequat per poder dur a terme aquest tipus de tècnica.

L’esquema de treball pot ser el següent:
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• Situació. La situació de conflicte ha de ser coneguda per tot el grup i és recomanable

que els estudiants que van a representar la situació, es preparin els seus papers amb

anterioritat.

• Papers. Tot i que les línies d’actuació dels personatges van marcades en l’activitat, la

improvisació dels actors és una pesa fonamental per al bon desenvolupament del joc de

rol.

• Guió de discussió. Es posen en comú les idees de tot el grup sobre el tema en conflicte,

els sentiments en joc durant l’activitat, com s’han sentit i actuat els participants, com es

pot defendre una postura que no correspon amb la pròpia, etc.

Gran part dels recursos presentats en l’apartat anterior de casos i dilemes, es proposen de

dramatitzar i seguir la tècnica del role-playing donades les avantatges que aquesta té.

f) Jocs i dinàmiques de simulació

Les simulacions són activitats caracteritzades per modelitzar una realitat per a poder aprendre

d’ella. Dins d’aquesta tècnica els jocs de simulació pretenen representar de forma parcial i lúdica

aspectes de la realitat, i pot ser un bon recurs per a treballar els coneixements i les actituds

vinculades a la formació de la ciutadania.

Concretament, es plantegen per al reconeixement d’actituds i aspectes afectius implicats en les

relacions interculturals, així com, per a la superació de prejudicis i estereotips en aquestes

relacions. Per exemple, es poden explorar les relacions entre dos països veïns ficticis (cadascun

amb antecedents distints, així com diferents valors, nivells d'independència econòmica i

composició social), on hagin de negociar sobre un problema específic. Alguns jocs de simulació

clàssics són:

• BaFa Bafa (http://www.edualter.org/material/turisme/bafa.htm)

• Barnga(http://plato.acadiau.ca/courses/educ/reid/games/Game_descriptions/Barnga1.ht

m)

• Ecotonos (2008) A Multicultural Problem Solving Simulation (Dianne Hofner Saphiere &

Nipporica Associates Plastic case)

Si es fa servir aquest tipus de recurs és important:

• Seleccionar o elaborar el joc
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• Acompanyar durant tot el procés de desenvolupament del joc, prioritzant i reconduint la

part formativa

• Fer una sessió de conclusions després d’haver jugat

També es poden fer jocs de simulació de la mateixa aula. Per exemple es pot treballar l’aula com

un espai públic que es genera a partir  de les dinàmiques que es donen entre les persones

participants, en aquest cas, entre l’alumnat i el professorat. Per a començar a fer-ho es pot

plantejar algun tipus de activitat on l’alumnat hagi de construir i practicar els drets i deures per a

participar i conviure dins de l’aula. La classe es pot constituir, així, en un espai de discussió i

debat constructiu. És pot dinamitzar la sessió amb preguntes del tipus

• Per a garantir la convivència a l’aula, què drets s’haurien de tenir en compte?

• Dels drets identificats, quins són els deures que impliquen per al seu exercici?

La informació es pot registrar en un quadre com el següent:

Drets Deures

 

També es poden fer dinàmiques com per exemple la dinàmica “Quien puede vivir aquí” que es

recull a la pàgina WEB: http://www3.madrid.org/edupubli/m_biblio.htm, dins del llibre

“¿Construímos Europa? El sentimiento de pertenencia desde una pedagogía de la inclusión.

Aquesta dinàmica pretén que l’alumnat mitjançant un joc de rol elabori els criteris per admetre a

20 persones que sol�licitin la residència en un poble.

g) Contacte intercultural

En aquest tipus d’estratègies els participants interactuen directament amb persones d’altres

referents culturals, ja que després d’interactuar amb persones d’altres cultures es descobreix el

sistema de valors i patrons d’aquestes. Les persones poden aportar recursos molt més

comprensius.
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En són exemples, els viatges de camp i la immersió cultural com a tècniques més complexes que

suposen un major grau d'intensitat en l'aprenentatge experiencial. L'experiència a un nou entorn,

pot suposar xoc cultural, emocions negatives cap a l'entorn, etc. En aquestes tècniques el paper

del professorat és novament fonamental: en tot moment, poden afegir aspectes a l'aprenentatge

per a superar aquestes emocions negatives, xoc cultural i poder així orientar a l'alumnat, guiant-

lo en l'aprenentatge.

Les experiències de contacte intercultural entre estudiants de diferents llocs és un recurs bastant

innovador que progressivament s'ha anat consolidant com una tècnica per al desenvolupament

de diverses competències. Es proposa el contacte mitjançant el viatge d'un grup i intercanvi o a

través del correu electrònic.

No obstant, és bo saber alguns dels perills potencials d’aquest tipus de trobades si no es

desenvolupen conjuntament amb activitats dirigides, explícitament, a la millora de competències

interculturals, ja que s’ha demostrat que amb el simple fet de posar en contacte persones de

diferents cultures no dóna garanties de desenvolupar aquestes competències de forma

espontània.

Un exemple d’activitat dirigida és «El correu electrònic intercultural» (consulteu:

http://www.oei.es/valores2/monografias/monografia05/vivencia01.htm).

Aquesta activitat parteix del principi interaccional que si les persones aprenen a sentir-se bé

durant l’intercanvi intercultural en un entorn educatiu controlat, estaran preparats/des per a les

relacions interculturals reals.

A més del correu electrònic, també es promouen altres vies de contacte i interacció entre

estudiantes com el fòrum de discussió. Algunes experiències demostren com aquest recurs és

de gran eficàcia per al desenvolupament d'actituds i valors. Especialment, les experiència

educatives de contacte virtual entre estudiants i activitats compleixen una doble finalitat

comunicativa i motivadora bàsica per al desenvolupament de competències. Hi ha una sèrie de

processos necessaris per a garantir l'èxit d'aquest tipus d'activitats: identificant la necessitat de

sistematitzar processos d’escollida, de progrés, d'interacció i avaluació.

h) Tècniques de recerca

Un conjunt d’estratègies de força utilitat per desenvolupar els continguts proposats en aquestes

pàgines són els instruments i tècniques d'indagació, a través de qüestionaris o altres instruments

de mesura.
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Les escales d'actituds suposen una aproximació a l'anàlisi de les diferències culturals quant a

opinions sobre un mateix tema, aspecte que facilita la millora d'actituds etnocèntriques. Es pot

plantejar qüestionaris d’autoadministració a l’alumnat per al reconeixement de valors, actituds,

prejudicis, estereotips, i discriminació, així com elements afectius implícits en la convivència

intercultural. Per altra banda, també es poden proposar activitats d'investigació dirigides a

l'anàlisi del racisme en el seu entorn. Al mateix temps, també es poden proposar activitats

d'indagació sobre la pròpia cultura des d'altres perspectives, per exemple a través d'una fictícia

investigació extraterrestre.

Al mateix temps, es poden proposar recerques per Internet a través d'adreces i activitats.

També es proposen activitats d’autoindagació per a analitzar les pròpies connexions culturals a

través d’arbres genealògics o altres tècniques.

A mode d’exemple, la unitat didàctica “Tu barrio, mil rostros diferentes. Unidad Didáctica para

Educación Primaria y Secundaria” (http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=1162)

Aquest recurs es basa en diverses de les tècniques d’autoindagació i anàlisi comentades

(qüestionari, arbre genealògic, etc.).

i) Reglament de convivència

La necessitat de convivència travessa l'escola en totes les seves dimensions i inclou sense

excepció a la suma dels seus integrants. Un projecte de convivència, s’entén com un marc de

referència que guiï la resolució de problemàtiques en la vida institucional. Abordar la

problemàtica de la convivència en l'escola demanda necessàriament l'anàlisi de la mateixa com

institució social, també implica el reconeixement d'una cultura institucional en la qual es reconeix

l'existència de conflictes inherents a variables individuals, grupals i contextuals. El rellevant és no

negar els conflictes i concebre'ls com situacions problemàtiques a resoldre, de l'accionar

quotidià. És important per a produir eficaçment en l'escola, promoure climes institucionals

favorables, amb suports normatius clars i explícits, com així també encoratjar el

desenvolupament de processos participatius que contribueixin al millorament dels vincles

interpersonals i per tant a una optimització del treball pedagògic.

Si bé l'escola no és l'únic àmbit de formació personal, social, ètica i ciutadana, els docents han

de buscar en la seva tasca quotidiana que els alumnes aprenguin no solament els coneixements

de les diferents àrees, sinó també actituds positives que promoguin conductes per a la formació

de valors i acceptació de normes de convivència. Perquè una convivència sigui amena en una
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institució s'ha d'establir un reglament amb normes que segueixin o s'ajustin a les conductes,

tasques, activitats. L'escola, ha d'avançar des del règim de sancions al de reparacions,

promovent actituds positives i canalitzant l'anàlisi i l'acte-reflexió de l'alumne, tenint en compte a

l'alumnat com persones lliures i responsables dels seus actes. D'aquesta manera es contribueix

al bé de tots, es privilegia al que escolta. El docent es converteix en un adult significatiu, que

orienta al nen en les seves pròpies accions i li dóna conductes alternatives. Així, la convivència

no es relaciona solament amb la conducta, ni amb la disciplina dels actors de la comunitat

educativa, sinó que és una sort de sentit transversal que travessa tota la trama de relacions a

l'interior de qualsevol institució i és una resultant de diferents aspectes i dimensions.

Perquè la norma sigui efectiva, compleixi amb la seva missió organitzadora, és necessària

l'existència d'una autoritat que reguli i arbitri l'aplicació de la norma i la sanció pertinent en cas de

falta. D'altra banda, no existeix un sol model estàndard que permeti abordar les múltiples

situacions conflictives en el marc de la institució escolar i que a més conjugui la diversitat

d'interessos dels actors involucrats. Això es tradueix en la necessitat de fer pauses en la vida

institucional, a fi d'acordar i produir alternatives que propiciïn vincles més favorables.

Des de l’aula es poden desenvolupar força tècniques relacionades amb la gestació, manteniment

i arbitratge d’aquest reglament de convivència, on l’alumnat participa activament dels processos

democràtics de participació autèntica en allò que l’implica directament, com és aquest reglament.

3.3 L’Aprenentatge Servei (Aps): una metodologia per fomentar aprenentatges ciutadans

L’aprenentatge i servei constitueix avui una de les principals vies per fomentar l’aprenentatge de

la ciutadania mitjançant la participació, posa en relació la comunitat amb el centre educatiu de

manera bidireccional a través d’un procés d’integració curricular.

Es podria definir com un projecte educatiu solidari protagonitzat pels estudiants, que té com a

objectiu atendre a una necessitat dels destinataris alhora que planifica i millora la qualitat dels

aprenentatges (Tapia, 2002).  Per tant, tres són els seus elements claus:

• Un servei solidari desenvolupat per l’alumnat.

• Destinat a cobrir necessitats reals d’una comunitat.

• Planificat institucionalment, en funció dels aprenentatges dels estudiants. 

L’ApS podria considerar-se com la intersecció entre dos tipus de experiència. Una,

específicament acadèmica (fomenta l’aprenentatge dels estudiants), i Dos, solidària

(experiències associades al servei comunitari).
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Per no confondre l’ApS amb d’altres pràctiques, cal remarcar que s’allunya de:

• El treball de camp; activitats de recerca que involucren a l’alumnat amb el context

comunitari amb la finalitat de conèixer-lo però sense cap intenció de modificar-lo.

• Les iniciatives solidàries; tenen, exclusivament, un caràcter solidari generant poca o cap

integració amb l’aprenentatge formal. Són pràctiques puntuals que es realitzen a la

institució educativa amb un caràcter purament assistencial.

• El servei comunitari institucional; son activitats que es fan voluntàriament a institucions i

organismes. Té una gran intencionalitat solidària però no integra aprenentatges

curriculars.

Per contra, com ja hem comentat abans, dins l’aprenentatge servei s’ubiquen, de formar

simultània,pràctiques i experiències amb un alt nivell d’aprenentatge curricular i una alta qualitat

de servei a la comunitat.  No busca que les institucions es converteixin en centres assistencials,

sinó que, pel contrari, promou la solidaritat com una pedagogia que contribueix a educar millor. A

la taula 2 es recull la relació entre nivell d’aprenentatge i servei.

Taula 2. Service-Learning Quadrants. Stanford University, California, 1996. (Tapia, 2000).

Un projecte d’APS es pot iniciar amb  activitats que vagin des de la investigació activa d’un barri,

d’una ciutat, d’un poble, etc. a l’elaboració de projectes que ens permetin apropar-nos al

coneixement més viu d’espais més amplis i menys familiars. Per assolir aquest objectiu poden

trobar-se moltes unitats didàctiques com per exemple “Exploring your Community”

(www.discoveryschool.com).
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També el material elaborat per Cabrera, Campillo, Del Campo i Luna (2007) “Del Centro

Educativo a la Comunidad” (Cabrera, Campillo, Luna y Del Campo, 2007) es situa dins de les

coordenades pedagògiques de l’aprenentatge servei.  Aquest programa ho conforma un conjunt

d’activitats que facilita la implicació de l’alumnat en la comunitat de forma cooperativa, alhora que

ajuda a generar projectes d’APS. Els seus objectius són:

• Valorar les fortaleses i debilitats del treball en equip

• Conèixer la seva comunitat (institucions, associacions, persones, etc.)

• Desenvolupar habilitats socials, analítiques i d’acció necessàries per a participar

activament

• Desenvolupar actituds favorables sobre el servei comunitari

• Utilitzar la reflexió per a la construcció de significats del seu propi procés d’aprenentatge

Per assolir aquests objectius, el programa s’estructura amb cinc blocs temàtics amb els seus

corresponents objectius específics:

Mòduls Objectius específics

Mòdul 1 Descobrir la necessitat de formar part d’un grup i el valor del treball

col�lectiu.

Mòdul 2

Aquest mòdul està format per cinc submòduls que treballen els

objectius següents:

- Buscar elements de l’entorn on viuen que siguin significatius i

representatius a la nostra comunitat.

- Conèixer la història de la comunitat a través dels seus

personatges, els monuments i edificis emblemàtics, les dates

i successos més significatius, i entendre la seva evolució al

llarg del temps.

- Conèixer la tipologia de persones que formen la nostra

comunitat a través de diferents indicador com poden ser

l’edat, el gènere, la nacionalitat, etc.

- Utilitzar els recursos existents per obtenir dades sobre la

població.
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- Conèixer les activitats i les entitats més representatives que

es troben en la comunitat i apropar als joves, animant-los a la

participació activa a través del voluntariat, l’associacionisme,

etc.

- Desenvolupar habilitats bàsiques per l’ús d’enquestes,

extreure resultats i elaboració de les conclusions.

Mòdul 3 - Identificar problemes de la comunitat sobre els que es pugui

actuar.

- Analitzar la natura dels problemes i trobar possibles

alternatives de solució.

Mòdul 4

Aquest mòdul consta de dos submòduls i treballa els següents

objectius:

- Ser capaços de valorar les possibilitats reals d’una acció.

- Aprendre a planificar una acció.

- Ser capaços de fer el seguiment dels objectius i de les

accions prèviament planificades.

Mòdul 5 Aprendre a ser conscient dels efectes de les nostres accions a nivell

d’actituds desenvolupades; a nivell d’habilitats adquirides i de

competències socials; y, finalment, dels coneixements apresos.

Quadre 1. Mòduls i objectius específics del programa “Del centro Educativo a la

comunidad”

3.4. Criteris d'avaluació

Per establir els criteris d’avaluació, hem elaborat una graella que recollim a l’annex 2 d’aquest

treball on es relacionen els continguts de cada eix (identitat, igualtat i diversitat) amb els seus

corresponents indicadors.
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3.5 Proposta específica d’activitat didàctica

En aquest apartat recollim un exemple d’activitat on es treballen algun dels continguts engloblats

en els tres eixos.

UNITAT DIDÀCTICA: Investigar les relacions interculturals al barri

MATERIALS I DOCUMENTACIÓ PEL PROFESSORAT.

Fitxa de la unitat didàctica:

Descripció general de l’activitat

Es tracta de proposar a l’alumnat participar en petits grups en una recerca sobre les relacions

interculturals que s’estableixen en el seu entorn més proper del barri. Per això es proporciona a

l’alumnat una sèrie d’ajudes que es troben en la fitxa de recerca per promoure la reflexió i l’anàlisi

d’aspectes com els drets humans, actituds i comportaments discriminatòries, reconeixement de la

diversitat cultural i religiosa, valors morals, etc. Aquestes s’han de recollir de l’entorn en el que

conviuen, mitjançant el recurs de l’entrevista (vegeu material guió d’entrevista) i la visita de

diferents organitzacions i persones del context immediat.

L’activitat també té un fort component de reflexió i anàlisi dinamitzat i tutoritzat pel professorat

(vegeu l’apartat orientacions pedagògiques). Aquesta activitat crítica s’ha de recollir per escrit en

un treball de recerca, que es publicarà en un blog de l’escola, per potenciar la seva difusió.

Etapa i curs: 3er d’ESO

Objectius

Aquesta activitat és completa i pretén donar resposta als següents objectius generals:

• Reconèixer la diversitat social i cultural com enriquidora de la convivència.

• Mostrar respecte per les cultures diferents a la pròpia.

• Identificar situacions d'injustícia i discriminació, per raó de gènere, origen o creences, dins i

fora del propi entorn.

• Rebutjar les situacions d'injustícia i discriminació.

• Sensibilitzar-se al davant de les necessitats de les persones i grups més desafavorits i valorar

la importància de formes de cooperació ciutadana, com l'associacionisme i el voluntariat.

Competències
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Conviure i habitar el món, tot exercint la ciutadania democràtica amb valors com la cooperació, la

solidaritat, el compromís i la participació, i rebutjar injustícies, estereotips, prejudicis i actituds

discriminatòries.

Continguts

Aquesta unitat didàctica està pensada per desenvolupar-se en el marc de l’ educació per a la

ciutadania i els drets humans, ubicada clarament en el bloc de continguts relacionats amb la

convivència i els valors cívics. En concret, es desenvolupen els següents continguts:

• Identificació i rebuig de situacions d’incompliment dels drets humans.

• Identificació o rebuig de comportaments i actituds discriminatòries, dins i fora l’àmbit escolar.

• Reconeixement de la diversitat cultural i d’opcions religioses i laiques que es manifesten en el

nostre entorn, i manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums,

valors morals, sentiments i formes de vida diferents als propis, tot reconeixent els valors

comuns.

Número de sessions 5 sessions

Temporització de les activitats

SESSIÓ 1. Organització de la recerca

• Presentació de l’activitat i guió d’entrevista i la fitxa de recerca, tot fent especial incidència en

els objectius que es pretenen i els productes esperats. (10 minuts)

• Treball en petit grup sobre la fitxa, per acabar prenent decisions sobre la selecció de

col�lectius a entrevistar, les preguntes que formularan (presentar com a exemple el guió

d’entrevista) i com s’organitzen les activitats, sota supervisió del professorat (45 minuts)

• Recordar la importància de responsabilitzar-se de les activitats tal com s’han organitzat, fora

de l’horari escolar: fer les entrevistes, visitar les entitats del barri, etc. (5 minuts)

ACTIVITATS FORA DE L’HORARI ESCOLAR: Entrevistes i visites a la comunitat.

SESSIÓ 2. Anàlisi dels resultats

• Recordar els objectius de l’activitat. (5 minuts)

• Treball en petit grup sobre la revisió i anàlisi de les dades recol�lectades per cada membre

del grup, el professorat revisa l’estat de la feina de cada grup. És previsible que davant
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l’anàlisi es vegi la necessitat de recollir noves dades i per tant, s’organitzin noves tasques. (50

minuts)

• Tancament de la sessió, tot recordant les activitats pendents. (5 minuts)

ACTIVITATS FORA DE L’HORARI ESCOLAR: Entrevistes i visites a la comunitat.

SESSIÓ 3. Sistematització dels resultats a l’informe

• Recordar els objectius de l’activitat i la importància d’utilitzar la fitxa de recerca per les

anàlisis. (5 minuts)

• Treball en petit grup sobre la sistematització de les anàlisis, tot incorporant les noves dades

recollides en un informe de recerca. El professorat tutoritza les anàlisis donant eines per a la

reflexió crítica coherents amb els objectius i continguts de l’activitat. (50 minuts)

• Tancament de la sessió, tot recordant les activitats pendents. (5 minuts)

SESSIÓ 4. Posada en comú

• Situar l’activitat. (5 minuts)

• Exposició dels resultats obtinguts per cada grup, mitjançant un portaveu designat pels propis

grups. Després de cada exposició sintètica dels resultats obtinguts, la resta de grups han de

donar el seu parer, tot fent una avaluació crítica constructiva del que els companys han

sintetitzat. La figura del professorat és dinamitzadora de la dinàmica, tot promovent un clima

adequat per la participació de tothom, alhora que conductora de les reflexions cap als

objectius i continguts de l’activitat, tot promovent en l’alumnat noves reflexions crítiques vers

aquestes temàtiques. (45 minuts)

• Tancament de la sessió, tot resumint les principals conclusions que com a gran grup s’han

exposat. (10 minuts)

SESSIÓ 5. Difusió dels resultats al BLOG (aula d’informàtica)

• Situar l’activitat i recordar els objectius d’aquesta sessió, facilitant els detalls més bàsics

perquè cada grup pugui treballar de la forma més autònoma possible. (10 minuts)

• En petit grup, publiquen el material (redactat, fotografies, entrevistes filmades, etc.) en un

blog. El paper docent és tutoritzar tot ajudant a les dificultats tècniques, com en la selecció

dels continguts que es publiquen. (40 minuts)

• Tancament de la sessió tot fent un visionat superficial, amb canó, dels productes del blog en
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sessió de gran grup. (10 minuts)

Gestió de l'aula1

Per dur a terme l’activitat proposada, és molt important establir unes normes o pautes d’interacció

sòcio-personal pel desenvolupament del treball col�lectiu i la participació dins i fora de l’aula; es

tracta d’entendre l’aula com un espai públic on tots i totes hi participen. Respecte als recursos, es

poden utilitzar els que es proposen en aquesta activitat. A més es recomana fer servir d’altres per

enriquir i millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge.

En quant  a la temporalització, l’activitat proposa un temps mínim per cada sessió, no obstant,

queda en tot moment supeditat a les característiques, ritme d’aprenentatge, etc. de l’alumnat

participant.

Respecte al paper del professorat, aquest ha de ser un dinamitzador i un conductor de l’activitat.

Algunes de les seves funcions haurien de ser:

• Presentar la tasca i les consignes.

• Explicar clarament els objectius.

• Ajudar a l’alumnat a fer emergir els seus coneixements previs vinculats amb l’activitat

• Motivar a buscar diferents camins per realitzar l’activitat

• Proporcionar recursos i controlar i adaptar el temps a les característiques del grup

A més, és molt important que a l’hora de presentar l’activitat, deixi clar els seus objectius i

remarqui que es tracta d’una activitat oberta que també es fa fora de l’aula, i creativa perquè, per

exemple, elaboraran un blog. En tot moment, el professorat haurà de partir de les expectatives

positives, fomentant al màxim les capacitats de l’alumnat. Per això és bàsic el llenguatge verbal i

no verbal que faci servir amb els estudiants.

D’altra banda, en el cas que no sigui un barri conegut per ell/ella, el professorat també haurà de

formar-se en els seus recursos i serveis. 

Indicadors d’avaluació2

Per l’avaluació, es recomana afegir una sessió grupal al finalitzar l’activitat on es pugui recollir en

una cartolina:

                                                
1 Per completar aquest apartat, es recomana revisar l’apartat 3.1 d’aquest treball
2 Per completar aquest apartat, es recomana revisar l’apartat 3.4 d’aquest treball
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Què hem après

Com ho hem après

Per què ho hem aprés

 

 

 

 

 

A partir dels elements que assenyali l’alumnat, es recomana iniciar un debat sobre aquells

aspectes que siguin més destacables i significatius tant pel bon funcionament de l’aula com per

l’assoliment dels continguts d’aquesta activitat. Amb les reflexions de l’alumnat i els seus

productes, s’han de trobar les següents evidències:

• Identificar alguns factors de discriminació envers persones per motiu d’origen, creences o

ideologia.

• Rebutjar factors de discriminació per aquests motius.

• Expressions d’actituds de respecte envers costums, valors, sentiments i formes de vida

diferents a la pròpia.

• Identificar situacions de violació dels drets humans en el seu entorn més proper.

Blog on es difonen els resultats de les anàlisis

Aula d’informàtica amb connexió a Internet, espai virtual (blog) i materials per l’alumnat: fitxa de

recerca i guió d’entrevista.

Webs de consulta per a l’alumnat:

Portal de Prou Racisme: http://portal.prouracisme.org/

Joc antiracista (SOS Racisme): http://www.sosracisme.org/reflexions/joc/index.html

Imatges sobre racisme (Google): http://images.google.es

Webs de consulta per al professorat:
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• Base de dades de webquest sobre interculturalitat/dad: http://wq-intercult.blogspot.com/

• La MaletaIntercultural (Ministeri d’Educació):

http://www.sebyc.com/descargas/MaletaIntercultural/Espanol/0%20La%20maleta%20intercult

ural.pdf

• Aula Intercultural http://www.aulaintercultural.org/

Altres recursos:

Cartolina i retoladors per recollir els “drets i deures” que es proposen elaborar a l’inici de l’activitat

(veure apartat orientacions pedagògiques.

Els materials recomanats:

• Puig, J.M.;  Martín, X.;  Escardibul, S. y Novella, A.  (2000). Cómo fomentar la

participación en la escuela. Barcelona: Graó.

 

 

  

MATERIALS I DOCUMENTACIÓ PER L’ALUMNAT

 Es tracta de fer una recerca sobre les relacions interculturals que s’estableixen en el teu entorn

més proper del barri. Per això teniu la fitxa de recerca per promoure la reflexió i l’anàlisi

d’aspectes com els drets humans, actituds i comportaments discriminatòries, reconeixement de

la diversitat cultural i religiosa, valors morals, etc. Aquestes s’han de recollir del teu entorn,

mitjançant el recurs de l’entrevista (vegeu material guió d’entrevista) i la visita de diferents

organitzacions i persones del context immediat.

L’activitat també té un fort component de reflexió i anàlisi conduit i tutoritzat pel teu professor/a.

Aquesta activitat crítica s’ha de manifestar per escrit en un treball de recerca, que es publicarà en

un blog de l’escola, per potenciar la seva difusió.

 

GUIÓ D’ENTREVISTA:

 ENTREVISTA A LES ENTITATS DEL TEU BARRI

1. Com creus que són les relacions entre persones de diferents cultures al barri? I a la teva
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entitat/associació?

2. Has vist algunes manifestacions racistes (graffiti, pintades, xapes nazis...)?

3. Com creus que aquests fenòmens dificulten que es relacionin persones de distinta cultura?

 Planteja altres preguntes per a estudiar com els fenòmens anteriors poden afectar a les

relacions interculturals:

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

4. Eines educatives

Dins d’aquest apartat recollim algunes eines educatives que poden ajudar en el

desenvolupament de l’assignatura d’educació per a la ciutadania.

a) Diversitac

http://phobos.xtec.cat/pctac/diversitac

Autoria: Xarxa KromaTIC, amb el suport del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el

Departament d’Educació.

La finalitat d’aquest material és desenvolupar, especialment en telespectadors joves, una

competència audiovisual suficient per comprendre i valorar la funció dels mitjans de comunicació

en el tractament de la diversitat cultural en tots els àmbits de la nostra societat.
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Aquest material conté diverses unitats de treball, en format web, en obert i gratuïtes. Està

presentat directament perquè hi treballi l’alumnat d’educació secundària, a partir d’un estímul

audiovisual (una notícia, un anunci de publicitat, etc.), que introdueix el tema principal de la unitat

de treball per mitjà d’una pregunta motivadora. A partir d’aquí, el material estableix quina tasca

final haurà de produir l’alumnat, sempre en clau audiovisual, i proposa un itinerari de treball en

dues fases: una d’anàlisi i una pròpiament de producció.

El plantejament metodològic es basa en la resolució de problemes i en el treball col�laboratiu, de

manera que les produccions finals són compartides pels participants i sovint es convida a penjar-

les en algun espai obert (blog, wiki, etc.)

Des del punt de vista del contingut, les unitats disponibles treballen temes d’arribada de

persones immigrades, trets d’identitat, estereotips, lleure, món laboral, etc. El material

proporciona una pauta d’autoavaluació per a l’alumnat, referida tant al procés realitzat com als

productes elaborats, i una guia orientativa per al professorat. L’estètica del material i les

característiques de les activitats el fan idoni per treballar amb alumnat de primer cicle de

secundària obligatòria, tot i que també pot anar dirigit a cicles superiors.

La profusió de recursos que presenta el material requereix que el professorat seleccioni i orienti

els més interessants per al seu alumnat. En aquest sentit, la funció del professorat és essencial

per planificar adequadament les activitats a realitzar i evitar una possible dispersió dels objectius

previstos.

b) Al vostre gust

http://www.xtec.cat/~gmedina/webquest/proces.htm

Autora: Glòria Medina

Amb un format webquest, el material pretén fomentar una convivència respectuosa, per mitjà del

reconeixement de la riquesa cultural present a les aules. Dirigit a alumnat a partir de cicle mitjà

d’educació primària, està organitzat en cinc àmbits, clarament identificats en la part superior de la

web, i inclou una breu però suficient guia didàctica. No requereix coneixements informàtics

previs, més enllà dels d’un usuari habitual. Per a l’alumnat tampoc no precisa requeriments

previs, i la guia didàctica defineix algunes de les habilitats necessàries per treballar amb el

material.
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L’estímul de la proposta didàctica és molt proper als alumnes. Es tracta d’interrogar-los sobre el

grau de coneixement i de relació que tenim amb els companys i les companyes de l’aula, si

sabem què volen i què pensen, d’on venen. En definitiva, l’activitat proposa endinsar-nos en el

coneixement de l’altre, passant per suposat pel coneixement d’un mateix.

El procés de treball està molt estructurat i pautat per a l’alumnat, i proporciona els documents i

les instruccions necessàries per treballar. Seguint una metodologia col�laborativa, inicialment en

parella i després en grups de quatre, se’ls demana que realitzin una cerca orientada per internet

per complir amb els requeriments de la tasca, i també que agrupats creïn i enregistrin una cançó.

Al final, totes les cerques i les activitats fetes en grup queden integrades en una tasca de síntesi,

que agrupa tota la classe.

El material ofereix una pauta d’autoavaluació centrada en el procés de realització de l’activitat i

en alguns elements formals de la tasca final.

Des del punt de vista de les competències interculturals, és un material adequat per aprofundir

en l’eix de la identitat i també per treballar alguns elements de diversitat i igualtat.

c) Epals

http://www.epals.com/

Es tracta d’una plataforma global en línia, basada en una Comunitat Global d'estudiants,

professorat, i experts acadèmics de 200 països i territoris. Inclou correu electrònic, blogs, i

fòrums, i es poden controlar i filtrar segons criteris del propi professorat participant.

Basat en el principi d'aprenentatge experiencial, es pretén potenciar la comunicació escolar i

promoure competències a una àmplia varietat educativa (formal, no formal, educació ordinal,

especial, etc.) i d’edats.

Bàsicament, representa una eina per posar en contacte aules educatives del món per fomentar

una comunitat virtual d’aprenentatge, que promogui col�laboracions educatives com per exemple,

l’aprenentatge de segones o terceres llengües; o projectes d’intercanvi de diferents matèries en

curs promoguts des de la mateixa plataforma.

d) Construcció d’una ciutadania intercultural

Bartolomé, Margarita y Cabrera, Flor (Coord.) (2007) Construcción de una ciudadanía

intercultural y responsable. Guía para el profesorado de Secundaria. Madrid: Narcea
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És un material editat per orientar l’acció educativa del professorat de Secundària, davant del

repte actual de l’educació per a la ciutadania.

En aquest llibre es proposa una educació en valors cívics, entre d’altres: la participació, la

responsabilitat social, diversitat i diàleg intercultural, crítica social i solidària, equitat de gènere,

defensa del medi ambient i promoció d’un desenvolupament sostenible.

L’Índex d’aquets treball és:

1/ Educación para una ciudadanía crítica e intercultural: ¿De qué ciudadanos

y ciudadanas hablamos? Un nuevo concepto de ciudadanía. Qué implica la

educación para la ciudadanía en Secundaria. Dimensiones de la ciudadanía.

2/ El Centro Educativo, un espacio de ciudadanía: Nuevos retos/nuevas

necesidades. La participación del alumnado en Secundaria. Hacia una

transformación general del centro como espacio para la ciudadanía. Una

escuela de la comunidad y para la comunidad.

3/ Educación ciudadana en el Currículo: Educación para la ciudadanía: un

espacio específico en el currículo. Herramientas para la acción. Nuevo

enfoque en la evaluación.

4/ Del Centro Educativo a la Comunidad: Materiales para el desarrollo de una

ciudadanía activa: Un programa para aprender ciudadanía. Objetivos.

Módulos de aprendizaje. Orientaciones para la aplicación del material.

Material de los módulos.

5/ Exploración de la ciudadanía intercultural en los jóvenes: Conocer para

transformar. La juventud ante la ciudadanía. Instrumentos diagnósticos.

6/ Bibliografía.

Quadre 2. Índex del material “Construcción de una ciudadanía intercultural”

e) Muntem el nostre poble

Bartolomé, M., Folgueiras, P. y Sabariego, M. (2006). Muntem el nostre poble. Barcelona: Caritas

Barcelona, Secretària pera la Immigració i Departament d’Educació de la Generalitat de

Catalunya.

Es tracta d’un joc per l’alumnat de 2º cicle de la ESO que permet treballar moltes dimensions de

la formació de la ciutadania i, en concret, la participació i competències ciutadanes. L’alumnat

distribuït en dos equips formats per quatre o cinc persones cadascú resolgué, a través de
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simulacions, les diferents situacions que es plantegen en cadascuna de les caselles del taulell de

joc. Es busca:

• Desenvolupar una consciència crítica i responsable (fent conscient a l’alumnat de les

condicions d’exclusió a partir de casos simulats però basats en fets reals presentats en

targetes, per a reflexionar sobre les barreres en el camp de la sanitat, del treball i de

l’habitatge; i fomentant, després, el contrast de possibles solucions (tant de caràcter legal

com no) amb alguns articles de drets humans (que també es presenten en fitxes). S’inicia,

d’aquesta manera el desenvolupament del judici crític que veurem a continuació.

• Iniciar el desenvolupament de competència ciutadana a través de la participació en activitats

concretes que suposis l’exercici d’una ciutadania crítica i inclusiva.

f) Juguem a ser una associació

Frías, G. y Estellés, P. Juguemos a ser una asociación. Unidad Didáctica de Educación para la

Participación

La finalitat d’aquest treball és l’increment dels nivells de participació amb els estudiants,

principalment, de secundària i post-secundària. Es pretén que els estudiants visquin l’experiència

d’una acció real de participació, que afavoreixi la seva sensibilització respecte a la necessitat de

donar respostes col�lectives a la desigualtat i injustícia socio-ambiental, i provoqui la seva

implicació a curt i mig termini al món de la solidaritat.

El curs evoluciona en dos plànols. El primer en relació al treball de cohesió del grup i a la creació

del necessari clima de confiança. El segon és l’activitat educativa pròpiament dita, que pels

estudiants consisteix en un joc. S’ajunten per un interès o tema comú i es plantegen les següents

fases:

• Fase 1. Coneixement

• Fase 2. Investigació

• Fase 3. Planificació

• Fase 4. Acció

• Fase 5. Avaluació
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Annex 1. Relació de continguts per cada eix treballat: identitat, igualtat i diversitat

INTERCULTURALITAT. CONTINGUTS DEL CURRÍCULUM CICLE SUPERIOR PRIMÀRIA.

EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I LA CIUTADANIA

IDENTITAT EQUITAT DIVERSITAT

Identificació dels trets d’identitat i dels interessos personals i

dels altres.

Expressió de les emocions pròpies i autoregulació de la

conducta, desenvolupant l’autoestima.

Desenvolupament de les capacitats emocionals i cognitives

de presa de decisions, valorant la dignitat, la llibertat i la

responsabilitat, així com el desenvolupament de l’autonomia

personal.

Presa de consciència dels diferents grups socials als quals

l’alumnat pertany. Identificació de les aportacions que com a

ciutadans es poden fer a cada un dels nostres grups de

pertinença.

Identificació dels propis prejudicis i rebuig de comportaments

i actituds discriminatòries (sexistes, de preponderància de la

força física i altres condicions personals i socials) en els

diferents àmbits relacionals escolars i extraescolars.

Identificació i rebuig de les causes que provoquen situacions

de marginació, discriminació i injustícia social en l’entorn local

i en el món, incidint especialment en les referides a

l’explotació a la infància. Manifestació d’actituds de

cooperació i solidaritat davant els problemes i les necessitats

dels altres.

Identificació i desenvolupament de sentiments favorables als

valors cívics de la societat democràtica (respecte, tolerància,

participació, solidaritat, convivència, compromís, justícia,

igualtat, llibertat) i aplicació en situacions de convivència dins

l’entorn immediat (família, veïnatge, amistats), entre iguals i

Reconeixement de la diversitat social, cultural, de gènere i

d’opcions religioses i laiques que es manifesten a l’entorn i

manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia

envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida

diferents als propis. Reconeixement dels valors comuns en

les diferents manifestacions de la diversitat i dels valors de

les dones que han estat tradicionalment marginats per la

societat.

Reconeixement de les diferències de gènere com un element

enriquidor de les relacions interpersonals.

Reconeixement de costums, tradicions i estils de vida propis i

d’altres companys i companyes. Valoració de les

celebracions i manifestacions culturals com a signes

d’identitat i formes de cohesió social.
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en les relacions intergeneracionals.

Identificació dels drets i deures individuals i col�lectius

recollits en les declaracions universals, l’Estatut d’Autonomia

de Catalunya i la Constitució espanyola.

Responsabilitat en l’exercici dels drets i deures que ens

corresponen com a membres d’un grup i acceptació de

compromisos i assumpció de responsabilitats en activitats de

l’entorn.

Valoració de les administracions (local, autonòmica, estatal,

europea) com a garantia dels serveis públics i de la

importància de la participació ciutadana en el funcionament

de les institucions.

Identificació de drets i deures que regulen l’ús dels béns

comuns i dels serveis públics, aplicant conductes de

responsabilitat i preservació en el seu ús.

Valoració de la participació com un dret i un deure.

Identificació i ús dels mecanismes de participació en el

funcionament de l’aula i de l’escola, valorant les estratègies

de treball en grup implicades.

Pràctica de normes cíviques i assumpció de rols per mitjà del

joc i la simulació.
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INTERCULTURALITAT: CONTINGUTS DEL CURRICULUM DE LA ESO

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I LA CIUTADANIA

CURS

CONTINGUTS

GENERALS
IDENTITAT IGUALTAT DIVERSITAT

Identitat i

autonomia

Identificació dels trets constitutius de la pròpia

identitat, inclosa la identitat de gènere. Valoració dels

interessos personals, del benestar propi i dels altres.

Expressió i gestió de les pròpies emocions i

autogestió de les pròpies conductes.

3er

curs

Convivència i

valors cívics

Coneixement de la Declaració Universal dels Drets

Humans i d’altres documents de caràcter fonamental i

universal i presa de consciència de la seva necessitat

i vigència

Identificació i rebuig de situacions d’incompliment

d’aquests drets a nivell global i anàlisi de la situació a

l’entorn proper, per mitjà de l’observació i la

interpretació crítica de la realitat

Reconeixement de les diferències de gènere com un

element enriquidor de

les relacions interpersonals. Valoració de la igualtat de

drets d'homes i dones en la família i en qualsevol altre

àmbit de relació.
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Reconeixement de la diversitat social, cultural,

afectiva i d'opcions religioses i laiques que es

manifesten en el nostre entorn i manifestació

d'actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers

costums, valors morals, sentiments i formes de vida

diferents als propis, tot reconeixent els valors comuns.

Desenvolupament d'actituds de comprensió,

cooperació i solidaritat amb

persones depenents i col�lectius en situacions

desfavorides.

Respecte i valoració crítica per les opcions i

plantejaments dels altres,

desenvolupant una actitud autocrítica davant de les

opcions i plantejaments

propis i la capacitat per expressar opinions i judicis de

forma assertiva.

Pertinença i

ciutadania

Identificació, anàlisi i rebuig de les causes que

provoquen situacions de

marginació, desigualtat i injustícia social en el món,

incidint especialment en

la privació dels infants del dret a l'educació.
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Anàlisi de les causes i conseqüències dels conflictes a

nivell mundial,

reconeixent el paper dels organismes internacionals.

Identificació d'actituds i

estratègies de construcció de la pau des del

compromís de trobar solucions

als conflictes.

Identificació de les relacions existents entre la vida de

les persones de

diferents parts del món i dels criteris d'igualtat,

respecte i cooperació

implicats en aquestes relacions. Reconeixement

d'accions solidàries i

iniciatives de voluntariat.
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Capacitat

crítica i

iniciativa

personal

Identificació i presa de consciència dels elements del

context social i

cultural, inclosos els mitjans de comunicació i la

publicitat, que condicionen

el sistema de valors propi i poden influir en la pròpia

presa de decisions,

analitzant especialment els estereotips que tendeixen

a imposar-se com a

models de conducta.

Reconeixement de les diferències de gènere com un

element enriquidor de

les relacions interpersonals. Anàlisi dels estereotips i

prejudicis a l'entorn de la identitat de gènere.

Identificació i rebuig de la violència de gènere, tot

coneixent els mitjans de prevenció i protecció.

4rt

curs

Valors ètics per

una societat

democràtica

Identificació, anàlisi i rebuig de situacions

d'incompliment dels drets humans

a nivell local i global. Coneixement de mecanismes

per combatre

l'incompliment i la violació dels drets humans. Reflexió

crítica sobre les

garanties i límits dels drets i les llibertats.

Contrast de valors i argumentació dels valors propis.

Respecte i valoració

crítica de les opcions i plantejaments personals dels

altres, desenvolupant

una actitud assertiva.



67

Reflexió sobre les transformacions i desequilibris

socials i econòmics

existents en el món actual, analitzant les seves

implicacions en el món

laboral de l'entorn, així com les seves relacions dins

un món globalitzat.

Interpretació de les conseqüències socials de la

globalització de l'economia.

Identificació i rebuig de situacions de marginació,

intolerància, desigualtat i

injustícia social en el món, desenvolupant una

consciència ètica.

Ciutadania en

un món global

Anàlisi de les causes i conseqüències dels conflictes a

nivell mundial,

reconeixent el paper dels organismes internacionals.

Identificació d'actituds i

estratègies de construcció de la pau des del

compromís de les actituds

convivencials

Reflexió sobre els dilemes morals del món actual en

els que es manifestin

plantejaments antropològics i ètics diferents,

desenvolupant un criteri propi a

partir de la posada en comú i el contrast

d'informacions, opinions i valors.

Interpretació del significat històric i plural de les pautes

culturals i valors morals dels individus i les societats

actuals, tot apreciant la diversitat, des del

reconeixement de les llibertats i drets personals i

col�lectius i rebutjant comportaments i actituds

discriminatòries
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Valoració de la racionalitat i d'una actitud dialògica

com a mitjans per assolir

una concepció del món flexible i oberta i adaptar-se a

una realitat en

constant evolució. Compromís per trobar alternatives i

solucions als

problemes per intentar fer un món més just.
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Annex 2. Criteris d’avaluació

En aquest annex recollim alguns exemples d’indicador per cadascun dels continguts.

INTERCULTURALITAT. CONTINGUTS DEL CURRÍCULUM CICLE SUPERIOR PRIMÀRIA. EDUCACIÓ PEL

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I CIUTADANIA

CONTINGUTS. IDENTITAT QUÈ AVALUEM (Indicadors)

Identificació dels trets d’identitat i dels interessos personals i

dels altres.

Característiques que coneix sobre la seva identitat

Característiques que coneix sobre altres identitats

Número d’interessos personals que identifica

Número d’interessos dels altres que identifica

Expressió de les emocions pròpies i autoregulació de la

conducta, desenvolupant l’autoestima.

Número i tipus d’emocions que expressa

Tipus de conductes que té durant les sessions

Desenvolupament de les capacitats emocionals i cognitives

de presa de decisions, valorant la dignitat, la llibertat i la

responsabilitat, així com el desenvolupament de l’autonomia

personal.

Número i tipus d’emocions que expressa

Tipus de decisions que pren

Opinió que manifesta sobre la llibertat, la responsabilitat, etc.

Responsabilitat que té davant les tasques

Presa de consciència dels diferents grups socials als quals

l’alumnat pertany. Identificació de les aportacions que com a

ciutadans es poden fer a cada un dels nostres grups de

pertinença.

Número i tipus de grups socials que coneix

Número i tipus de grups socials amb els que s’identifica

Número i tipus de característiques que  vincula a cada grup

social
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CONTINGUTS. EQUITAT QUÈ AVALUEM (Indicadors)

Identificació dels propis prejudicis i rebuig de comportaments

i actituds discriminatòries (sexistes, de preponderància de la

força física i altres condicions personals i socials) en els

diferents àmbits relacionals escolars i extraescolars.

Número i tipus de prejudicis que identifica dins de l’àmbit

relacional escolar

Número i tipus de prejudicis que identifica dins de l’àmbit

relacional extraescolar

Número i tipus de actituds discriminatòries que identifica

Número i tipus de diferències que estableix entre prejudici i

discriminació

Identificació i rebuig de les causes que provoquen situacions

de marginació, discriminació i injustícia social en l’entorn local

i en el món, incidint especialment en les referides a

l’explotació a la infància. Manifestació d’actituds de

cooperació i solidaritat davant els problemes i les necessitats

dels altres.

Número i tipus de causes que provoquen situacions de

marginació, discriminació i injustícia social que identifica

Denúncia de les situacions de marginació, discriminació i

injustícia social que fa

Número i tipus d’actituds solidàries que mostra davant els

problemes dels altres (es mostra empàtic? Solidari?)

Identificació i desenvolupament de sentiments favorables als

valors cívics de la societat democràtica (respecte, tolerància,

participació, solidaritat, convivència, compromís, justícia,

igualtat, llibertat) i aplicació en situacions de convivència dins

l’entorn immediat (família, veïnatge, amistats), entre iguals i

en les relacions intergeneracionals.

Número i tipus de situacions favorables als valors cívics de la

societat democràtica que identifica

Opinió que manifesta sobre la llibertat, la responsabilitat

Responsabilitat que té davant les tasques

Tipus de comportament que té dins i fóra de l’aula

Identificació dels drets i deures individuals i col�lectius

recollits en les declaracions universals, l’Estatut d’Autonomia

de Catalunya i la Constitució espanyola.

Número de drets i deures individuals que identifica en les

declaracions universals

Número de drets i deures individuals que identifica en

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya

Número de drets i deures individuals que identifica a la

Constitució Espanyola
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Responsabilitat en l’exercici dels drets i deures que ens

corresponen com a membres d’un grup i acceptació de

compromisos i assumpció de responsabilitats en activitats de

l’entorn.

Tipus d’actuacions quotidianes  dins de l’aula en relació als

drets i deures

Predisposició a responsabilitzar-se per les diferents tasques

que es fan a l’aula

Valoració de les administracions (local, autonòmica, estatal,

europea) com a garantia dels serveis públics i de la

importància de la participació ciutadana en el funcionament

de les institucions.

Número d’administracions públiques que coneixen

Característiques que identifiquen en cada administració

Interès que mostra per la participació

Tipus de participació que té a l’aula

Identificació de drets i deures que regulen l’ús dels béns

comuns i dels serveis públics, aplicant conductes de

responsabilitat i preservació en el seu ús.

Número de drets i deures que vinculats a l’ús dels béns

comuns i als serveis públics identifica

Valoració de la participació com un dret i un deure.

Identificació i ús dels mecanismes de participació en el

funcionament de l’aula i de l’escola, valorant les estratègies

de treball en grup implicades.

Número de canals i vies de participació que coneix

Caracterització que fa dels canals i vies de participació que

coneix

Opinió que té sobre la participació

Pràctica de normes cíviques i assumpció de rols per mitjà del

joc i la simulació.

Comportament que té quan es fan jocs i simulacions

CONTINGUTS.  DIVERSITAT QUÈ AVALUEM (Indicadors)

Reconeixement de la diversitat social, cultural, de gènere i

d’opcions religioses i laiques que es manifesten a l’entorn i

manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia

envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida

diferents als propis.

Número de grups social, culturals, etc. que identifica

Caracterització que fa dels diferents grups

Valoració que fa dels diferents grups i formes de vida

Reconeixement dels valors comuns en les diferents

manifestacions de la diversitat i dels valors de les dones que

han estat tradicionalment marginats per la societat.

Número i tipus de valors comuns que identifica

Número i tipus de valors que identifica amb el col�lectiu de
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dones

Opinió que té sobre aquests valors

Reconeixement de les diferències de gènere com un element

enriquidor de les relacions interpersonals.

Característiques que identifica amb els diferents gèneres

Valoració que fa d’aquestes característiques

Reconeixement de costums, tradicions i estils de vida propis i

d’altres companys i companyes. Valoració de les

celebracions i manifestacions culturals com a signes

d’identitat i formes de cohesió social.

Número de manifestacions, celebracions culturals, etc. que

coneix

Opinió que expressa sobre les diferents manifestacions,

celebracions culturals, etc.

INTERCULTURALITAT. CONTINGUTS DEL CURRÍCULUM DE LA ESO. EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

PERSONAL I LA CIUTADANIA

3. Curs

CONTINGUTS.  IDENTITAT QUÈ AVALUEM (Indicadors)

Identificació dels trets constitutius de la pròpia identitat,

inclosa la identitat de gènere. Valoració dels interessos

personals, del benestar propi i dels altres. Expressió i gestió

de les pròpies emocions i autogestió de les pròpies

conductes.

Característiques que coneix sobre la seva identitat

Característiques que coneix sobre altres identitats

Número d’interessos personals que identifica

Número d’interessos dels altres que identifica

Valoració que fa d’aquests interessos

Número i tipus d’emocions que expressa

CONTINGUTS.  IGUALTAT QUÈ AVALUEM (Indicadors)

Coneixement de la Declaració Universal dels Drets Humans i

d’altres documents de caràcter fonamental i universal i presa

de consciència de la seva necessitat i vigència

Número de documents de caràcter fonamental i universal que

coneix

Valoració que fa sobre la existència d’aquests documents

Identificació i rebuig de situacions d’incompliment d’aquests

drets a nivell global i anàlisi de la situació a l’entorn proper,

per mitjà de l’observació i la interpretació crítica de la realitat

Detecció i denúncia de situacions de incompliment dels drets

Vocabulari i arguments que utilitza per denunciar aquestes

situacions
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Desenvolupament d'actituds de comprensió, cooperació i

solidaritat amb persones depenents i col�lectius en situacions

desfavorides.

Actituds solidàries que reconeix

Accions solidàries que coneix

Accions solidàries en les que hi participa

Identificació, anàlisi i rebuig de les causes que provoquen

situacions de marginació, desigualtat i injustícia social en el

món, incidint especialment en la privació dels infants del dret

a l'educació.

Número i tipus de causes que provoquen situacions de

marginació, desigualtat i injustícia social que identifica

denúncia de les situacions de injustícia i o discriminació

Expressió de les causes que provoquen situacions de

injustícia que coneix

Caracterització que fa sobre el dret a l’educació

Identificació d'actituds i estratègies de construcció de la pau

des del compromís de trobar solucions

als conflictes.

Interès per trobar solucions als problemes tant dins de l’aula

com al món en general

Estratègies que identifica per trobar solucions

Identificació de les relacions existents entre la vida de les

persones de diferents parts del món i dels criteris d'igualtat,

respecte i cooperació implicats en aquestes relacions.

Número i tipus de relacions que estableix entre la vida de les

persones de diferents parts del món i els criteris d’igualtat,

respecte i cooperació

Reconeixement d'accions solidàries i iniciatives de

voluntariat.

Accions solidàries que coneix

Valoració que fa d’aquestes accions

Interès que mostra per les accions solidàries

CONTINGUTS.  DIVERSITAT QUÈ AVALUEM (Indicadors)

Respecte i valoració crítica per les opcions i plantejaments

dels altres, desenvolupant una actitud autocrítica davant de

les opcions i plantejaments propis i la capacitat per expressar

opinions i judicis

Capacitat de comunicar opinions pròpies i respectar l’opinió

dels altres

Argumentacions que dona

4 Curs

CONTINGUTS.  IDENTITAT QUÈ AVALUEM (Indicadors)
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Identificació i presa de consciència dels elements del context

social i cultural, inclosos els mitjans de comunicació i la

publicitat, que condicionen el sistema de valors propi i poden

influir en la pròpia presa de decisions, analitzant

especialment els estereotips que tendeixen a imposar-se com

a models de conducta.

Número y expressió d’elements del context social i cultural

que ens influeixen

Número d’estereotips que identifica associats a models de

conducta

CONTINGUTS. IGUALTAT QUÈ AVALUEM (Indicadors)

Identificació, anàlisi i rebuig de situacions d'incompliment dels

drets humans a nivell local i global. Coneixement de

mecanismes per combatre l'incompliment i la violació dels

drets humans.

Número i expressió de situacions d’explotació dels drets

humans que identifica

Canals que coneix per denunciar la violació dels drets

humans

Reflexió crítica sobre les garanties i límits dels drets i les

llibertats.

Opinió que té sobre els drets i les llibertats posant especial

èmfasi amb les seves garanties i els seus límits

Reflexió sobre les transformacions i desequilibris socials i

econòmics existents en el món actual, analitzant les seves

implicacions en el món laboral de l'entorn, així com les seves

relacions dins un món globalitzat.

Número i tipus de transformacions i desequilibris socials que

identifica

Relacions que estableix entre aquestes transformacions i

desequilibris i el mon laboral del seu entorn

Relacions que estableix entre aquestes transformacions i

desequilibris i el món global

Interpretació de les conseqüències socials de la globalització

de l'economia.

Número i tipus de conseqüències socials de la globalització

que identifica

Tipus d’argumentació que fa sobre aquestes conseqüències

Identificació i rebuig de situacions de marginació, intolerància,

desigualtat i injustícia social en el món, desenvolupant una

consciència ètica.

Número i expressió de situacions de marginació, intolerància,

desigualtat i injustícia social en el món que identifica

Anàlisi de les causes i conseqüències dels conflictes a nivell

mundial, reconeixent el paper dels organismes internacionals.

Número de causes i conseqüències dels conflictes a nivell

mundial que coneix.

Relacions que estableix entre les causes i les conseqüències

que identifica

Número de organismes internacionals que coneix.
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Identificació d'actituds i estratègies de construcció de la pau

des del compromís de les actituds

Convivencials

Estratègies que identifica per construir la pau

Tipus d’actituds de convivència que té dins de l’aula

Valoració de la racionalitat i d'una actitud dialògica com a

mitjans per assolir una concepció del món flexible i oberta i

adaptar-se a una realitat en constant evolució.

Identificació del diàleg com a via per a comprendre el món

Compromís per trobar alternatives i solucions als problemes

per intentar fer un món més just.

Interès que mostra per trobar alternatives i solucions al

problemes

Identificació, anàlisi i rebuig de situacions d'incompliment dels

drets humans a nivell local i global.

Número i expressió de situacions d’explotació dels drets

humans que identifica a nivell local

Número i expressió de situacions d’explotació dels drets

humans que identifica a nivell global

Coneixement de mecanismes per combatre l'incompliment i la

violació dels drets humans.

Canals que coneix per denunciar la violació dels drets

humans

CONTINGUTS.  DIVERSITAT QUÈ AVALUEM (Indicadors)

Reconeixement de les diferències de gènere com un element

enriquidor de les relacions interpersonals. Anàlisi dels

estereotips i prejudicis a l'entorn de la identitat de gènere.

Identificació i rebuig de la violència de gènere, tot

coneixent els mitjans de prevenció i protecció.

Número de diferències de gènere que identifica

Argumentacions que dona en torn d’aquestes diferències

Diferències que estableix entre l’estereotip i el prejudici

Número i tipus d’estereotips i prejudicis que identifica

Contrast de valors i argumentació dels valors propis.

Respecte i valoració crítica de les opcions i plantejaments

personals dels altres, desenvolupant una actitud assertiva.

Número de valors propis que manifesta

Argumentacions que fa sobre els seus valors

Argumentacions que dona sobre les opcions i plantejaments

dels altres

Reflexió sobre els dilemes morals del món actual en els que

es manifestin plantejaments antropològics i ètics diferents,

desenvolupant un criteri propi a partir de la posada en comú i

el contrast d'informacions, opinions i valors.

Caracterització que fa sobre els dilemes morals

Número i tipus de dilemes morals que identifica al món
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Interpretació del significat històric i plural de les pautes

culturals i valors morals dels individus i les societats actuals,

tot apreciant la diversitat, des del reconeixement de les

llibertats i drets personals i col�lectius i rebutjant

comportaments i actituds discriminatòries

Número i tipus d’elements històrics que identifica en les

pautes culturals i valors morals dels individus i les societats

actuals

Interès per la diversitat, les llibertats i els drets personals i

col�lectius

Denúncia que fa a comportaments i actituds discriminatòries


