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Els tres eixos de continguts que formen part de la proposta educativa 
d’enguany es relacionen de la següent manera:

L’educació intercultural i de la fraternitat es basa en el reconeixement 
de les identitats i les pertinences múltiples i en l’esperit crític enfront les 
injustícies i les desigualtats socials. Però aquests dos elements han d’anar 
sempre acompanyats de les actituds bàsiques d’empatia, comunicació i 
respecte que són a la base del treball intercultural i que us presentem més 
endavant.

continguts

empatia,  
comunicació i  

respecte

identitat cultural i  
pertinences múltiples

justícia social  
i equitat

interculturalitat i  
Fraternitat
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empatia, comunicació i 
respecte
El desenvolupament de competèn-
cies interculturals significa l’adqui-
sició de determinades competències 
comunicatives com l’empatia cap 
a situacions de desigualtat social, 
l’escolta activa, l’obertura al diàleg 
i el respecte. 

Per a això és necessari: 
 Crear un ambient d’estima i 

confiança.
 Afavorir la lliure expressió.
 Facilitar la reflexió individual i 

col·lectiva.
 Desenvolupar la crítica i 

l’autocrítica.
 Legitimar les expressions culturals.

Quan parlem d’empatia ens refe-
rim a la capacitat de posar-nos al 
lloc de l’altre compartint la seva 
situació. Hem d’evitar imposar les 
nostres creences i punts de vista, ja 
que suposen una barrera a la co-
municació. Respectar, comprendre 
i adoptar la situació de l’altra per-
sona ens permetrà establir llaços 
de col·laboració i ser respectats 
igual que ho fem nosaltres. 

L’escolta activa suposa mantenir 
una posició corporal oberta al diàleg 
i això ho podrem aconseguir:

 Amb gestos que indiquin que ens 
interessa el que ens diuen.

 Mantenint el contacte visual 
sense intimidar.

 Escoltant sense interrompre, amb 
un somriure sincer i expressions 
d’assentiment.

 Comprenent els sentiments del 
qui ens parla i el seu punt de vista.

 Respectant l’espai vital que l’altra 
persona vol mantenir.

 Eliminant els obstacles que fre-
nen la comunicació, com crítiques, 
exigències, prejudicis i estereotips.

D’aquesta manera es generen ac-
tituds i vivències positives, com-
promeses i enriquidores de les 
relacions entre cultures, i ens ani-
mem a descobrir que la causa de 
l’altre és també la nostra pròpia 
causa. (Bartolomé, 2001) 

Hi ha la necessitat de construir ponts 
i restablir els protocols de comuni-
cació. L’escolta activa i l’obertura al 
diàleg són estratègies que ens per-
metran treure a la llum prejudicis i es-
tereotips que dificulten l’acostament 
mutu i l’harmonia social. 

El prejudici és una actitud hostil i des-
confiada envers alguna persona que 
pertany a algun col·lectiu, simple-
ment, a causa de la seva pertinença 
a aquest grup. 

L’estereotip és una atribució genera-
litzada de determinades característi-
ques d’alguns membres d’un grup al 
seu conjunt. S’atribueixen qualitats 
a una persona com a membre d’un 
grup i no se’l jutja sobre la seva in-
dividualitat. Per exemple: els xinesos 
són treballadors o els catalans són 
avars. 

Amb tot, a la base del treball inter-
cultural s’hi troba l’actitud de res-
pecte, que parteix del reconeixement 
de l’altre per fer possible el contacte 
entre persones, des de la semblança 
i des de la diferència, des de cadascú 
considerat com a persona que forma 
part de la relació.

Posar en pràctica l’empatia, la co-
municació i el respecte millora les 
nostres relacions amb els altres i 
enforteix la gestió dels conflictes.
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Per pensar una mica...
En el procés d`integració hi ha as-
pectes càlids i emocionals que estan 
més enllà dels drets i dels deures; 
tota societat requereix “elements 
d’identitat comuna i d`autoestima 
perquè funcioni”.1  

Preguntes que ens podríem fer:
 Fins a quin punt cadascú de no-

saltres ens fem responsables 
d’aquestes actituds càlides? Penses 
que en no ser considerades deures 
és més fàcil oblidar-les?
 Com et sents quan alguna persona 

s’adreça càlidament a tu?

Per pensar una mica...
“Quan (…) algú t’escolta amb tot el 
seu ser abstenint-se de jutjar, sense 
tractar de  responsabilitzar-se de tu 
ni voler-te canviar, sents quelcom 
meravellós. (…) Quan se m’ha pres-
tat atenció, se m’ha escoltat, sóc ca-
paç de contemplar el meu món d’una 
nova manera i seguir endavant. Re-
sulta sorprenent veure que quelcom 
que semblava no tenir solució la té 
quan hi ha algú que t’escolta. I totes 
les coses que semblaven irremeia-
bles es converteixen en un riu que 
discorre pràcticament sense traves 
pel sol fet que algú ha escoltat les 
teves paraules”.  (Rogers, C. )

Preguntes que ens podríem fer:
 Alguna vegada has sentit la necessi-

tat de ser escoltat/da tal com explica 
Rogers? Has pogut experimentar-ho?
 Creus que series capaç d’escoltar 

d’aquesta manera?

1 Fundació Catalana de l’Esplai. Educació, ciutadania i immigració. Documents per al debat 2. 
2009. Pàg. 34
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identitat cultural i 
pertinences múltiples
En el món globalitzat actual el 
concepte de ciutadania, vinculat 
durant molt de temps al lloc de 
naixement, ha donat pas al con-
cepte de ciutadania de residèn-
cia que reconeix, a més del país 
d’origen, el vincle amb el país on 
una persona decideix viure.

A l’ heterogènia societat actual s’hi 
dóna un gran flux migratori de per-
sones cap a diferents indrets del 
món i els ciutadans comencem a 
experimentar una vida sense fron-
teres clares. Les persones ens sen-
tim d’arreu, d’on vam néixer, d’on 
hem viscut... La nova ciutadania 
global acull, doncs, la barreja de 
múltiples influències.

El conjunt d’identificacions par-
ticulars dels individus amb els 
elements que configuren una cul-
tura donen forma a la identitat 
personal de cadascú, però degut 
als moviments migratoris, la ba-
rreja de cultures i la inexistència 

de fronteres, les persones hem 
desenvolupat la capacitat de tenir 
identitats múltiples, més enllà de 
les nacionals.

El sentiment de pertinença a una 
comunitat, fruit de la identitat 
cultural pròpia de cadascú, es va 
construint a través d’interaccions 
constants; des de la voluntat de vo-
ler-ne formar part, però també des 
de la disposició d’acollida per part 
de les persones de la comunitat 
a la qual es vol pertànyer. Parlem 
de pertinences múltiples quan les 
persones senten que formen part 
de diversos indrets i comunitats.

El respecte cap a les identitats 
culturals és un element de riquesa, 
perquè ens permet “veure més en-
llà del nostre melic”. Entendre’ns 
i acceptar-nos tal com som ens 
ajuda a desenvolupar la nostra 
autoestima i alhora, ens permet 
relacionar-nos i apreciar els altres 
tal com són. Hem de partir del 
respecte a la pròpia identitat per 
arribar a reconèixer i respectar el 
conjunt d’identitats i pertinences 
dels altres, la ciutadania global.

Al creuament d’identitats trobem 
punts en comú que afavoreixen la 
comprensió mútua, i aquesta és la 
base de la convivència intercultural, 
que ens planteja els reptes de:

 Sentir-nos membres de comuni-
tats de diversa amplitud.

 Reconèixer els valors que ens 
identifiquen i ajuden a la cohesió 
social.

 Conèixer-nos mútuament, per-
què no podem estimar el que no 
coneixem.

 Tolerar, acceptar i valorar els 
diferents col·lectius.

 Respectar la dignitat de cada 
ésser humà, pel fet de ser-ho.
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Per pensar una mica...
“No hem d’abandonar els nostres 
afectes i les nostres identificacions 
particulars, ja siguin de tipus ètnic, re-
ligiós o estiguin basades en el gènere. 
No cal que hi pensem com una cosa 
superficial, ja que, en part, consti-
tueixen la nostra identitat. Els podem 
i hem de dedicar una atenció especial 
en l’educació. Però, al mateix temps, 
també hem de treballar per fer que tots 
els éssers humans formin part de la 
nostra comunitat de diàleg i siguin de la 
nostra incumbència: basar les nostres 
deliberacions polítiques en aquesta 
comunalitat entrellaçada i conferir una 
atenció i un respecte especial al cer-
cle que defineix la nostra humanitat” 
(Nussbaum, M. 1999). 

Preguntes que ens podríem fer:
 A quines identitats personals no 

t’agradaria renunciar?
 Quines noves identitats has adoptat 

últimament? Amb què et sents identifi-
cat que abans no t’hi senties?

 Quina idea creus que té la Martha 
Nussbaum de la fraternitat? Coincideix 
amb la teva?

Per pensar una mica...
“Tot projecte migratori implica per a 
qui l’emprèn portar a sobre una ma-
leta invisible que conté els referents 
culturals que l’identifiquen amb la 
seva comunitat d’origen. Migrar signi-
fica sofrir un traumatisme que no té 
guarició, per la violència que suposa 
extirpar les arrels i portar-les a un al-
tre lloc. Per això la maleta, la cultura 
de l’immigrant, s’enganxa a ell com un 
salvavides.

Més endavant es desencadenarà una 
altra mena de violència, entre els qui 
van fer el viatge i els seus fills, que 
no el van fer. Se sol anomenar immi-
grants els fills, quan ni van migrar ni 
consideren del seu patrimoni la ma-
leta invisible. Aquests mateixos són 
els qui fan entrar la cultura del país 
d’acollida a la llar de l’immigrant.” 
(Ben Jelloun, T. 2004)

Preguntes que ens podríem fer:
 Com creus que afecta als infants fills/

es d’immigrants que els fem participar 
donant a conèixer la cultura del seu país 
d’origen?

 Com podríem reconèixer i integrar les 
diferents cultures, sense ferir ningú?
 Com podríem fer-ho perquè la maleta 

invisible de la qual parla Ben Jelloun es 
converteixi en transparent?
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justícia social i equitat
Tenir consciència de les injustícies i 
desigualtats socials no és suficient 
en la societat intercultural on vivim, 
però ens ajuda a realitzar la neces-
sària interpretació d’aquestes de 
forma crítica. La capacitat de for-
mular judicis i prendre decisions 
de manera grupal i atenent als in-
teressos de la comunitat implica 
créixer en responsabilitat social a la 
vegada que en llibertat i autonomia 
personal.

La justícia social exigeix que els 
drets humans estiguin a l’abast de 
tota la humanitat i planteja un món 
millor i una bona vida per a tots. 
En canvi, la injustícia es tradueix en 
pobresa extrema i deixa a les per-
sones sense la capacitat per decidir 
sobre la seva pròpia vida. Per tant, 
ens convé implicar-nos en els pro-
blemes que afecten el conjunt de la 
humanitat. 

En aquesta tasca, ens serveix de 
molta ajuda el desenvolupament de 
l’esperit crític, com a capacitat de 
reflexió i d’anàlisi. Argumentar les 
coses, deixar-nos persuadir i anar 
formant una opinió pròpia és el que 
ens convida a veure les causes dels 
problemes, especialment de la po-
bresa i la desigualtat social. Desen-
volupar l’esperit crític ens permet 
reconèixer les situacions d’injustícia 
i d’explotació.

Aprofundir en els valors humans 
com la fraternitat contribueix a dis-
minuir les barreres culturals i ens 
motiva a ser generosos, cosa que és 
fonamental en el context actual de 
ciutadania global. Hem d’aprendre 
a compartir i conviure no tan sols 
amb altres cultures, sinó també 
amb persones que pateixen situa-
cions de desigualtat social. Consi-
derar l’altre com un germà, igual a 
un mateix, i ser considerats de la 
mateixa manera, implica relacions 
de coparticipació i responsabilitat.

En l’actual context de globalització 
s’estan incrementant les injustícies 
i les desigualtats de manera acce-
lerada i davant d’aquesta situació 
existeix la necessitat de reduir les 
diferències d’oportunitats i trobar 
l’equilibri que ens permeti parlar 
d’equitat. Cal, doncs, partir de les 
mateixes condicions i d’una ade-
quada distribució dels recursos 
que generi cohesió social i ajudi 
a la reducció de la marginació i 
l’exclusió.

Alguns dels valors que potencien 
la justícia i l’equitat i que podem 
promoure en l’educació en el lleure 
dels infants i els joves són la soli-
daritat, la participació, la genero-
sitat, la responsabilitat, la pau i la 
tolerància.
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Per pensar una mica...
“La identitat global busca una nova 
pràctica de ciutadania, a partir d’una 
presa de consciència de que totes 
les persones som dependents unes 
d’altres, i per això compartim la res-
ponsabilitat sobre els problemes que 
afronta el món i sobre l’esforç per a so-
lucionar-los (…) El ciutadà o ciutadana 
global parteix del context mundial per 
no perdre el valor real de les causes dels 
problemes -i molt especialment de la 
pobresa i la desigualtat- però s’arrela a 
les situacions d’exclusió de la seva reali-
tat local, prenent partit en la recerca de 
solucions concretes (…) La seva causa 
és la humanitat, la seva societat és el 
món.” (Masllorens, X. 2004). 2

Preguntes que ens podríem fer:
 Et consideres un ciutadà/na global?
 Creus que el teu exemple et permet 

transmetre als infants i joves els valors 
de la justícia i l’equitat?

Per pensar una mica...
“Cada ésser humà està dotat amb una 
enorme capacitat, una enorme poten-
cialitat, però la societat no permet que 
aquesta surti. Utilitzo l’exemple d’un 
arbre bonsai. És un arbre gran i alt, 
però al posar-lo en un petit test, no-
més es converteix en un arbre petit. No 
creix més perquè no té el recolzament 
per créixer. (...) La pobresa i els pobres 
són iguals. Els pobres són iguals que 
qualsevol altre ésser humà, amb tota 
la capacitat que té qualsevol altra per-
sona, però no tenen el recolzament de 
la societat. No tenen el mateix recolza-
ment que la resta. Per tant, són petits.” 
(Yunus, M. 2008) . 3

Preguntes que ens podríem fer:
 Quin creus que ha de ser el teu paper 

com a educador/a per tal que aquest 
fenomen no es reprodueixi a l’esplai?

2 Masllorens, Xavier. El quinto poder. Intermón-Oxfam. Barcelona, 2004.
3 Conferència Magistral de Muhammad Yunus, Director i Fundador del Grameen Bank de Bangladesh.
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petits mitjans adolescents

EMPATIA,  
COMUNICACIÓ I  

RESPECTE

Tracte d’afecte cap a les  
altres persones

Expressió de les pròpies 
emocions i sentiments

Identificació dels  
sentiments de les altres 
persones

Parar atenció als altres i tenir 
paciència en l’escolta

Habituar-se al diàleg i  
establir converses  
freqüentment

Reconeixement del valor 
que té el diàleg

Parlar sense cridar, sense 
enfadar-se

Generar rebuig al  
maltractament

Respecte a la intimitat i a la 
dignitat

IDENTITAT  
CULTURAL I  

PERTINENCES  
MÚLTIPLES

Descoberta d’un mateix i 
dels altres

Autoconeixement i  
coneixement de l’altre

Percepció de les necessitats 
i desitjos d’uns i altres

Confiança Autoconcepte, autoestima Acceptació d’identitats

Sentiment de pertànyer al 
grup

Sentiment de pertànyer a 
grups socials diversos

Reconeixement del valor de 
les pertinences múltiples

Observació de la diversitat 
de costums

Coneixença d’experiències 
culturals diverses

Adopció de les bones  
maneres de fer d’altres

JUSTÍCIA I  
EQUITAT SOCIAL

Curiositat per l’entorn.  
Formulació de preguntes

Desenvolupament del  
pensament propi

Interpretació crítica del 
món i creació d’opinió 
pròpia

Acceptació de la crítica Defensa dels drets i deures 
d’un mateix i dels altres

Identificació i rebuig dels 
prejudicis i estereotips

Respecte per les diferències Reflexió entorn les  
desigualtats

Imparcialitat i igualtat 
d’oportunitats

Ajudar alguna persona a fer 
una cosa concreta, compartir

Treball en equip i cooperació Decisions per consens. 
Gestió dels conflictes

continguts claus a treballar


