
 
 

Glossari dels temes culturals de DIALLS 
 

 

 

 Definición 

Tolerància La tolerància és respecte, acceptació i apreciació de 
la gran diversitat de les cultures del nostre 
món, les nostres formes d’expressió i maneres de ser 
humà. Està fomentada en el coneixement, obertura, 
comunicació i llibertat de pensament, consciència i 
creença. La tolerància és harmonia en la diferència [--] 
La tolerància és, sobre tot, una actitud activa 
estimulada pel reconeixement dels drets humans 
universals i llibertats fundamentals dels altres 
(UNESCO, 1995, 5). 
 
La tolerància inclou la prevenció de l’assetjament 
escolar i una actitud oberta respecte la diversitat 
d’expressió cultural. 

Empatia L’empatia s’ha definit com ‘allò que passa quan ens posem a 
la situació d’un altre i vivim les seves emocions com a 
nostres’ (Lipman 2003, 269). 
 

L’empatia inclou la comprensió mútua. 

Inclusió La inclusió es pot definir com les actituds i accions que donen 
suport a la participació d’un individu en diàleg a través de la 
diversitat. Per facilitar la col·laboració,  tothom ha de valorar 
la diversitat, respectar els altres i tenir la voluntat de superar 
prejudicis i pactar (Parlament Europeu, Consell de l’Unió 
Europea 2006) 

Conviure Celebració de la 
diversitat 

Celebrar les diferències culturals. Això inclou aprendre a 
conèixer la pròpia cultura, apreciar-la i desenvolupar una 
identitat cultural pròpia. 

Drets humans Els ‘drets i llibertats fundamentals en tots els aspectes de les 
vides de les persones’ (CE 2010, 8). 

Democràcia Donar als ciutatadans l’opotunitat de participar 
directament tant en les dimensions procedimentals com les 
socials de prendre decisions. 

Igualtat Cercar activament aconseguir ser igual, 
especialment quant a estatus, drets i 
oportunitats 

Solidaritat Actuar conjuntament, compartint tant els avantatges (p.e. 
prosperitat) i càrregues de manera igual i justa. Apel·la a un 
sentit de responsabilitat social i està relacionada 
implícitament amb l’empatia. 

Globalització El procés d’interacció i integració entre persones, empreses i 
governs arreu del món. 



 

 
 

 

 

Responsabilitat 
social 

Desenvolupament 
sostenible/Canvi 
Climàtic 

Això està relacionat amb qüestions econòmiques i socials i 
es defineix com ‘satisfer les necessitats de generacions 
actuals sense posar en perill l’habilitat de generacions 
futures de satisfer les seves pròpies 
necessitats’ (o sigui, assegurar una millor qualitat de vida per 
a tothom, ara i per a generacions posteriors). Un aspecte del 
desenvolupament sostenible és abordar el 
canvi climàtic. 

Ciutadania Ser membre d’un país i tenir drets i responsabilitats com a 
conseqüència. Qualsevol individu d’un país de la UE és 
considerat un ciutadà de la UE. La ciutadania de la UE no 
substitueix la ciutadania nacional: és un afegit. La ciutadania 
està relacionada amb la tolerància i la democràcia, amb la 
ciutadania activa definida com 
‘construir una societat oberta i democràtica’ (CE i CE 
2015, 25) 

Competència 
social i cívica 

Aquestes inclouen les competències personal, interpersonal i 
intercultural i cobreixen totes les formes de comportament 
que promouenels individus a participar de manera efectiva i 
constructiva en la vida social i laboral, i en particular en 
societats cada vegada més diverses i resoldre conflictes on 
calgui. La competència cívica capacita als individus a participar 
plenament en la vida cívica, basada en el coneixement de 
conceptes i estructures socials i polítiques i un compromís amb 
la 
participació activa i democràtica (PE i CE 2006) 

Participació 
activa 

Es refereix a la implicació d’un individu en relació a les 
diferents esferes d’una societat – cívica, política, social, 
econòmica, legal i cultural. 

Cooperació Col·laborar pel bé comú. Això ocorre a diversos nivells, 
des d’entre individus a països. 

   Pertinença 

 
Una manera de concebre el fet de ser membre de comunitats 
compartides (com les famílies, les escoles, els clubs) o de sentir 
la pertinença a una comunitat. Això té a veure amb els llegats 
culturals, les expressions de les maneres de viure 
desenvolupades per una comunitat que es transmeten de 
generació en generació i la percepció d’una herència 
compartida. També està relacionada amb les narratives 
comunes que donen forma a una comunitat particular, com les 
migracions forçoses o voluntàries. 

 


