Curs 2003-2004
Codi: 22714 Crèdits 4
Educació Multicultural
Professor: Guillem Sala

Objectius

Temari
Bloc I. La globalització: el moviment de la riquesa, les idees i les persones
1.
2.
3.
4.

El capitalisme informacional
Del neoliberalisme al neoimperialisme
Balanç: el "pastís" de l’economia
Ètnia i estructura social
Bloc II. Cultures en convivència: de la diversitat a la desigualtat

5.
6.
7.
8.

La cultura. "Nosaltres" i els "altres": marc conceptual
Actituds davant la diversitat (I): etiquetatge
Actituds davant la diversitat (II): ideologies
Interculturalitat i ciutadania: aportacions del zapatisme
Bloc III. Societat multicultural i educació

9.
10.
11.
12.

El fenomen migratori: algunes causes i algunes conseqüències
La societat espanyola, de l’expulsió a l’atracció
Població d’origen extracomunitari i educació
L’escolarització del poble gitano
Bloc IV. L’educació intercultural a l’aula

13. Prèvies per a mestres en contextos multiculturals
14. L’educació intercultural en el curriculum
15. Educació intercultural: anàlisi de casos
16. Resolució de conflictes: l’enfoc socioafectiu

Metodologia
Hi haurà quatre tipus de sessions:
•
•
•
•

Explicació a classe
Comentari de vídeos, premsa i excercicis pràctics
Tallers d’interculturalitat
Conferències (Mª Assumpta Fontanills / Cecília Peraza)

Avaluació
L’avaluació tindrà en compte tres criteris: treball individual o en grup, resenya d’un article i
participació activa a les classes.
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