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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
� Aportar coneixements i experiències que permetin reflexionar sobre la diversitat socio-cultural a 
l’escola. 
� Explorar els conceptes de cultura, multicultura i intercultura, i relacionar-los amb les llengües i 
el seu ensenyament. 
� Reflexionar sobre els conceptes d’identitat, i relacionar-los amb les llengües i el seu 
ensenyament. 
� Indagar en les propostes d’educació intercultural, per tal de qüestionar el paper de les escoles en 
aquest procés . 
� Conèixer propostes escolars relacionades amb l’acollida de l’alumnat nou vingut.  
� Analitzar propostes i materials escolars orientats a la difusió i valorització del procés 
intercultural i crear-ne de nous 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1. Cultura 
a. Definicions: Cultura, identitat i diversitat cultural 
 
2. Llengua 
a. Relació entre cultura, comunicació i llengua 
 
3. Educació 
a. Una visió ecològica de l’educació a través de la cultura, la comunicació i la llengua. 
 
3. Avaluació 
• La participació activa en les discussions a classe i les aportacions al Forum del projecte amb la 
Universitat de Puebla (Mèxic). 
• La presentació d’un tema i la discussió sobre el mateix, basada en una activitat que porti a la    
reflexió de tot el grup classe sobre el tema presentat. 
• L’elaboració d’una seqüència didàctica per alumnes d’educació primària basada en temes tractas 
durant el curs. 
Cadascuna d'aquestes col·laboracions tindrà un valor d'un 33% a la qualificació final del curs. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
El Campus Virtual de la UAB serà una eina essencial de funcionament del curs. En aquest espai, 
els estudiants hi trobaran materials per al treball a classe, així com per al seu aprenentatge autònom. 
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