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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 
Tema 1. Introducció 
 
1.1. Conceptes bàsics: Identitat, cultura, multiculuralisme, interculturalitat, minories, poder i canvi 
socials. El paper de les llengües.  
 
 
Tema 2. Cultura, llengua i educació 
 
2.1. Mirades lingüístiques sobre la cultura 
2.1.1. Cultura i naturalesa 
2.1.2. Cultura i visió del món 
2.1.3. Cultura i pràctiques socials 
2.1.4. Cultura i participació  
2.2. Prejudicis, estereotips i discriminació 
 
 
Tema 3. Diversitat cultural i escola.  
 
3.1. Del dèficit a la diferència, de la diferència a l’alteritat. 
3.2. Gènere, grup social i minories a l’escola 
3.3. Norma social i norma lingüística 
3.4. Interculturalitat com a valor i com a repte 
 
 
Tema 4. Les migracions 
 
4.1. Les migracions com a fenomen i com a procés 
4.2. Escola i immigració 
4.2.1. El paper de les llengües en les propostes educatives 
4.2.2. Els models d’acollida lingüística a Catalunya. 
 
  
 
3. Avaluació 
L'estudiant ha de ser capaç  



- d'extreure les idees bàsiques d'un article o capítol d'un llibre sobre cultura, intercultura i llengua, 
relacionant-ho amb l'educació a les aules d'educació infantil, primària o primer cicle d'ESO i exposar-ho a 
classe 
- de dur a terme una activitat pràctica relacionada amb el mateix tema que ha presentat al grup classe i 
liderar (amb l'ajut del professor si cal) la discussió sobre aquest tema amb tot el grup 
- de preparar materials didàctics per alumnes d'educació  infantil, primària o primer cicle d'ESO que 
tinguin com a objectiu la formació de ciutadans democràtics oberts a d'altres cultures, fomentant 
l'aprenentatge de llengües, per tal de facilitar el diàleg i la comunicació amb els altres. 
 
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants trobaran 
materials i referències de pàgines web que els ajudaran a confeccionar els treballs en grup i els treballs 
individuals.  
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