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OBJECTIUS 
 
. Reconeixer la multiculturalitat com un fet socioeconòmic i cultural de les societats actuals. 
. Conèixer els factors demogràfics que fan necessaris els fluxos migratorisa a Catalunya. 
 . Anàlitzar les relacions de contacte entre cultures: xoc cultural, visió de l´altre, estereotips i 
prejudicis. 
. Construcció de criteris pedagògics i metdològics per a una educació democràtica i solidària. 
 
 
CONTINGUTS 
 

TEMA 1  L´estat de la questió multicultural a Catalunya 
. La immigració a Catalunya. Qui i perquè s´emigra. Procedència,ocupació I situació legal de les 
persones immigrades. Polítiques  transversals  d´àmbit municipal i de la Generalitat : educació i 
cultura, treball , habitatge, sanitat i serveis socials. 

 

 TEMA 2 Fonaments de la diversitat humana  
. Conceptes dediversitat, diferènciai  i desigualtat  humanes. Natura i cultura. Raça humana o races 
humanes. Els porocessos  de rebuig i exclusió social. Com es generen i com es concreten. L 
´etnocentrisme, la xenofòbia i el racisme. Les condicions legals i socials per l´obertura, l´intercanvi i la 
solidaridat efectiva. L ´exercici universal  dels Drets Humans. 

 

TEMA 3. Multiculturalitat  i / o interculturalitat  a l´ escola 
.La diversitat ètnica i cultural a les escoles de Catalunya.Els processos d´escolarització dels infants 
nouvinguts:  els plans d´acollida dels centres i dels municipis.  La distribució de la la màtricula als 
centres educatius. 
 Els conflictes interculturals: negació o evidència. La pedagogogia de l´acollida i l´acompanyament a 
les famílies, als grups-classe, al centre educatiu. 
TEMA 4  Coneixement de les cultures i de l´educació familiar de les minories  presents a Catalunya 
 Aproximació a l’entorn socioc-comunitari de les famílies marroquines, llatinoamericanes, xineses, 
gitanes  i altres. Criteris per a la construcció de curriculums  interculturals. 
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Revistes 
 
Cuadernos de Pedagogía núms. 196, 264, 321, 325, 326 i 328. 
Guix núms. 300 , 296 i 297. 
Perspectiva escolar núms. 159 i 171. 
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