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OBJECTIUS
•

Reflexionar sobre el concepte de cultura i la seva influència educativa en
la societat.

•

Examinar els principals problemes socio-educatius en referència a la
situació migratòria per aconseguir possibles estratègies pedagògiques
com a solució.

•

Conèixer les institucions socials junt amb els programes interculturals
que es porten a terme.

TEMARI
1. Concepte de cultura. La interpretació de les cultures.
2. Actituds

culturals:

Etnocentrisme,

relativisme

cultural

i

interculturalisme.
3. Realitat multicultural: El fenomen migratori.
4. Marc legal. Polítiques socials i educatives per a la igualtat i la
compensació.
5. Fonaments de la diversitat i del racisme.
6. Elements per a una educació multicultural: agents educatius.
7. Estratègies i experiències pedagògiques multiculturals.

METODOLOGIA
Les classes es dedicaran a l’exposició del contingut del programa amb la
realització d’activitats participatives.
Es farà ús de la bibliografia de l’assignatura per a comentaris de text junt amb
activitats d’anàlisi i síntesi amb el conseqüent debat i discussió dels mateixos.

D’altra banda, cada alumne, individualment, haurà de fer un treball
d’investigació sobre alguna temàtica al voltant del treball educatiu en referència
a l’assignatura. Algunes de les classes es dedicaran a l’exposició d’aquests
treballs.

AVALUACIÓ
El sistema d’avaluació es fonamentarà en:
La realització d’un treball individual sobre alguna temàtica al voltant del treball
social i educatiu que tindrà com a referent les obres més significatives de la
bibliografia.
La realització d’una prova reflexiva sobre els continguts treballats a classe.
La participació activa a les classes.
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