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1)  Objectius d’aprenentatge de la assignatura.

1.1.- Coneixer la realitat multicultural propera, sobretot en el vessant educatiu.
1.2.- Precisar conceptes bàsics dintre del àmbit de l'Educació Intercultural.
1.3.- Coneixer les principals problemàtiques educatives que tenen els nens culturalment minoritaris.
1.4.- Coneixer, y saber aplicar, algunes estrategies pedagògiques rellevants en el àmbit de l'educació

intercultural.
1.5.- Donar a coneixer de forma directa i indirecta experiències significatives en aquest camp.

2.  Blocs temàtics i organització dels continguts

2.1.- El fet multicultural: Globalització mundial, Europa, Catalunya... i alguns contextes concrets.
Mapes multiculturals. Institucions formals i no formals que treballen en el camp del multiculturalisme.

2.2.- Concepte de cultura. L'home com a ésser cultural. El dilema «etnocentrisme-relativisme
cultural». La problemàtica identitat cultural.

2.3.- Concepte i objecte d'Educació intercultural.

2.4.- Elaboració de currículums interculturals. Fonaments curriculars. Projecte Educatiu de Centre.
Projecte curricular de Centre. Concrecció curricular de les diverses àrees. El currículum ocult.

2.5.- Principis i estrategies psicopedagògiques de l'educació intercultural. La millora d'èxit escolar. La
resolució de conflictes i dilemes multiculturals. La millora d'actituds i convivencia interculturals.
L'orientació d'alumnes culturalment diferents.

2.6.- La figura del educador. Preparació en aquest camp. Actituds respecte a la diversitat cultural i els
alumnes minoritaris. Problemàtica professional en aquest camp. Protagonisme de la tasca docent en
aquest àmbit.

2.7.- Experiències importants d'educació intercultural, sobretot en relació a certs grups culturals
minoritaris (gitano, marroquí,...).

3.   Avaluació:

L’avaluació serà, en primer lloc, una prova escrita sobre un tema del programa i sobre un subtema d’un
llibre bàsic de la materia de l’assignatura. Aquesta prova tindrà un valor d’un 60% de l’avaluació total del
curs. La part corresponent al programa valdrà un 35% i la del llibre obligatori d’un 25%.  En segon lloc,
l’avaluació tindrà present la qualitat de la participació en els seminaris i grups de debat, així com les
aportacions escrites (mapes conceptuals personals, síntesis grupals…) corresponents a les lectures dels
articles necessaris per a la resolució dels casos que es treballin. Aquesta segona part de l’avaluació tindrà
un valor d’un 40%.

3. 1.-  Criteris d’avaluació de la “prova escrita”:
— Continguts teòrics de l’assignatura, oportunament raonats:  50%
— Continguts raonats del llibre obligatori de lectura:  40%
— Redacció i expressió escrita:  10%



3. 2.-  Criteris d’avaluació dels “seminaris i grups de discussió”:

— Participació:  15%
— Elaboració de mapes conceptuals comentats:  40%
— Exposició per petits grups:  20%
— Elaboració de síntesis al voltant dels casos pràctics:  30%
— Expressió oral:  10%

Els alumnes que no puguin venir per diverses raons de forma constant a totes les classes seran avaluats
en la prova d'examen corresponent mitjançant preguntes basades en tres lectures que proporcionin una
visió bàsica dels continguts de l'assignatura: dos llibres i un dossier d'articles.

4.-  Fonts d’informació básica.

4.1.-  L'estudiant tindrà la possibilitat d’elegir un llibre de lectura entre tres que s’oferiran com a
recomanats. Aquest llibre serà de lectura obligatoria.

4.2.-  Es donaran dos o tres dossier d’articles vinculats amb el contingut dels apartats ùltims, amb la
finalitat de llegirlos i fer classes practiques a partir d’aquests materials.

4.3.-  A més, aquesta assignatura funcionarà amb el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els
estudiants trobaran materials (materials complementaris a les explicacions fetes a classe, exposicions
fetes pels diferents grups d’alumnes, forums temàtics, etc.)
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