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Introducció de les escales de progressió de l’aprenentatge 
d’alfabetització cultural: l’eina de progressió de l’alfabetització 
cultural 

Les escales de progressió de l’aprenentatge d’alfabetització cultural consisteixen en dues eines: 
 L’eina de progressió de l’alfabetització cultural (que es basa en marcs de la UNESCO,

el Consell Europeu i Oxfam)
 L’eina per a la progressió del diàleg (que es basa en la literatura disponible sobre el

desenvolupament del diàleg a l’aula i està il·lustrada amb exemples d’aules
involucrades en el projecte DIALLS 2019-2020).

Entendre les eines 

El primer punt per entendre les eines de treball és recordar que l’aproximació de DIALLS es 
basa a promoure la tolerància, l’empatia i la inclusió (com disposicions subjacents per a 
l’alfabetització cultural). Al Programa d’Aprenentatge d’Alfabetització Cultural (CLLP, Cultural 
Literacy Learning Programme), els alumnes i els mestres parlen plegats dels temes DIALLS de 
Responsabilitat social, Convivència i Pertinença.  

També aprenen a parlar els uns amb els altres, a emprar les habilitats del diàleg i 
l’argumentació per escoltar les idees dels altres i a construir uns coneixements nous a través 
de la cerca d’acords o de l’acceptació de múltiples punts de vista. 

L’eina de progressió de l’alfabetització cultural 

Usem la roda DIALLS com un punt de partida en els debats, com una part del Programa 
d’Aprenentatge d’Alfabetització Cultural. Els temes més amplis sobre responsabilitat social, 
convivència i pertinença inclouen subtemes que cal tenir en compte per alfabetitzar-se 
culturalment. Estan travessats per la tolerància, l’empatia i la inclusió, que són les disposicions 
subjacents de l’alfabetització cultural. La roda mostra consideracions centrals sobre valors 
culturals, identitats, llegats culturals, consciència cultural i expressió en el cor de totes les 
discussions sobre els temes culturals més amplis.



És important destacar que aquesta no és una eina aïllada de progressió en els àmbits de la 
tolerància, l’empatia i la inclusió. Les escales de progressió per a l’aprenentatge 
d’alfabetització cultural (SPCLL) reflecteixen com aquestes disposicions són tractades a través 
del diàleg. Per tant, la progressió en aquestes disposicions centrals d’alfabetització cultural 
està integrada amb l’eina per a la progressió del diàleg. Construïm entorns inclusius a través 
del reconeixement dels altres i a través de la defensa activa de tots els membres del grup. 
Treballem l’empatia mentre escoltem les idees dels altres i pensem de quina manera i per quin 
motiu han arribat a desenvolupar els punts de vista que tenen. Aprenem a tolerar l’ambigüitat i 
a acceptar que poden haver-hi perspectives múltiples rellevants pel tractament d’un tema. Ho 
fem a través de l’escolta d’idees i de la seva avaluació, a la cerca d’un acord o d’un terreny comú 
que es consideri adient. 

L’eina de progressió de l’alfabetització cultural està basada en nombrosos marcs, mapes i 
escales que estudien l’increment de l’alfabetització cultural i del coneixement, les habilitats i 
la comprensió que són subjacents. En concret, ens basem en: 

Reference Framework for Competences of Democratic Culture (Vol 2 Descriptors of 
Competences for Democratic Culture), Council of Europe, 2018
Global Citizenships Education: Topics and Learning Objectives, UNESCO 2015 
Education for Global Citizenship: A Guide for Schools, OXFAM 2015

Aquests marcs de treball, ben coneguts, difereixen en les maneres en què tracen els temes 
que tractem a DIALLS. Per aquest motiu, els hem inventariat dins de la nostra eina, resumint 
com poden relacionar-se amb els diferents grups d’edat. Cada pàgina de subtema inclou un 
enllaç a una pàgina de fonts que ens ensenya com podem elaborar els diversos materials 
conjunts. Tot aquest material està escrit en anglès. 

Els professors que van formar part del projecte DIALLS van trobar que els films que van 
treballar per la progressió de l’aprenentatge de l’alfabetització cultural (CLLP, en les seves 
sigles angleses) oferia oportunitats enriquidores del debat. Algunes d’aquestes discussions 
evolucionaven més enllà dels temes que havien estat planejats com una part important de la 
lliçó i van dirigir-se cap a camins rellevants que van ser abordats pels mateixos nens. 

La nostra eina de progressió de l’alfabetització cultural està dissenyada per atendre els 
temes que estan reflectits en cada film DIALLS, tant els que estan inclosos en l’eina de 
progressió de l’aprenentatge de l’alfabetització cultural com els films addicionals que 
apareixen a la  llibreria DIALLS. Ressalten el tipus de consideracions que poden esperar-se que 
facin els nens de diferents edats a mesura que tractem aquestes obres. Per tant, aquesta és 
una eina de planificació per ajudar-te a planificar les teves lliçons DIALLS i pensar com poden 
respondre els nens a les diferents temàtiques culturals abordades a DIALLS. 

L’eina també inclou exemples d’artefactes culturals que van ser creats pels nens com una part 
de la seva implicació en la progressió de l’aprenentatge d’alfabetització cultural. Són una 
mostra que els temes culturals poden ser conceptualitzats a través d’una expressió no verbal, 
com els films i els llibres que han inspirat els nens.

https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture
https://www.oxfam.org.uk/%7E/media/Files/Education/Global%20Citizenship/Global_Citizenship_Schools_WEB.ashx
http://www.dialls2020.eu/library
http://www.dialls2020.eu/library


Tema DIALLS: convivència

Viure en pau i sota un enriquiment mutu basat en una sèrie de drets bàsics, llibertats i 
respecte mutu. 

La interacció i diàleg entre els membres dels diferents grups ètnics, religiosos i culturals són 
claus per poder viure junts de manera satisfactòria. (Consell d’Europa, Living together. 

Combining diversity and freedom in 21st-century Europe, 2010)



 

 

 
 

 
Primària Secundària 

Entén que cada persona és única i valuosa Valora positivament i aprecia la diversitat cultural. Entén la importància del 
respecte mutu 

Està disposat a escoltar les idees dels altres, fins i tot quan discrepa d’elles Mostra interès i és respectuós amb les diferents creences, valors i tradicions que 
segueixen altres persones dins de la societat 

Mostra que és conscient dels sentiments, les necessitats i els interessos de les 
altres persones 

Valora que es pot aprendre molt dels rerefons i de les perspectives diverses de les 
altres persones 

Reconeix les similituds i diferències entre ell mateix i els seus companys, també 
en contextos més amplis que transcendeixen la seva pròpia comunitat 

Reconeix els desafiaments i els beneficis de viure i treballar en una societat 
culturalment diversa 

Entén les oportunitats i els desafiaments que comporta la diversitat Entén els efectes dels estereotips, els prejudicis i la discriminació i sap com 
superar-los 

És capaç de cultivar bones relacions amb individus i grups culturalment diversos Està disposat a desafiar els punts de vista que inclouen prejudicis i són 
discriminatoris 

 
 

Més informació sobre les fonts emprades per desenvolupar aquest subtema estan disponibles aquí.

 
 

SUBTEMA DE CONVIVÈNCIA: celebració de la diversitat 

Celebrar les diferències culturals. Això inclou aprendre la cultura pròpia, valorar-la i desenvolupar una identitat cultural personal. 



 

 

 
 

Primària Secundària 
Entén les necessitats bàsiques per a la vida humana Respecta els drets humans i la dignitat humana de cada persona. Entén que 

tothom hauria de respectar els drets dels altres. 

Entén els drets que tenim a classe i a l’escola Entén les obligacions dels estats amb relació a la legislació internacional en 
matèria de drets humans 

Respecta els drets humans bàsics i sap que alguns d’ells són denegats Entén les relacions entre drets humans, democràcia, pau i seguretat en un món 
globalitzat 

Entén com les nostres decisions personals afecten altres persones i el nostre 
planeta. Per tant, entén la necessitat d’adoptar un comportament responsable 

Entén els desafiaments en matèria de drets humans, en l’actualitat i al 
llarg de la història, tant la comunitat i la societat pròpies com en altres 
comunitats i societats 

Entén qui és responsable d’assegurar que els drets es respecten (professors, 
governs locals i nacionals) 

Entén les causes fonamentals i l’impacte de les transgressions greus dels drets 
humans en la comunitat i la societat pròpies i en altres comunitats i societats 

Entén alguns dels grans problemes en matèria de drets humans a la comunitat 
pròpia, al país i en un àmbit més global 

És conscient dels diferents camins d’actuació per desafiar individualment 
o col·lectivament els abusos en matèria de drets humans 

 

 
Més informació sobre les fonts emprades per desenvolupar aquest subtema estan disponibles aquí.

 
SUBTEMA DE CONVIVÈNCIA: drets humans 

Els “drets i llibertats fonamentals en qualsevol aspecte de la vida de les persones” (Consell d’Europa 2010.8) 



 

 
 
 

Primària Secundària 
Entén les normes i la manera de funcionar de l’entorn local (família, 
comunitat, escola, etcètera) 

Comprèn la democràcia, l’estat de dret i els drets humans en els àmbits local i 
global 

Té un sentit del joc net i de la justícia Creu que tots els ciutadans són iguals davant la llei 

S’ofèn quan es tracta injustament les les persones Entén la importància de les estructures que asseguren el bon govern, la 
transparència i la rendició de comptes 

Està preparat per sortir en defensa dels altres. S’ofèn per la injustícia, la denegació de drets i l’infringiment de la democràcia 

Té el desig de millorar el món en què vivim Pot identificar les possibilitats de l’acció individual i col·lectiva en benefici del bé 
comú, del compromís cívic que promou i protegeix la democràcia, l’estat de dret 
i els drets humans 

 Està desenvolupant habilitats de compromís cívic i està preparant-se per prendre 
accions individuals i col·lectives en benefici del bé comú, del compromís cívic que 
promou i protegeix la democràcia, l’estat de dret i els drets humans 

 
 

Més informació sobre les fonts emprades per desenvolupar aquest subtema estan disponibles aquí.

 

SUBTEMA DE CONVIVÈNCIA: democràcia 

Que els ciutadans tinguin la oportunitat de participar directament en els procediments de la presa de decisions i les seves materialitzacions a la societat 



 

 
 

 
 
 
 

Primària Secundària 
Entén què és just i què és injust Respecta les altres persones com éssers humans en igualtat 

Tracta els altres de manera justa Entén que tots els ciutadans han de ser tractats amb igualtat i imparcialitat per la 
llei 

Està disposat a guardar torns i a compartir Entén les desigualtats entre societats i dins de cada societat. Entén els canvis que 
tenen lloc en aquests àmbits al llarg del temps 

Està disposat a prendre partit i parlar en benefici de les altres persones Reflexiona críticament sobre les desigualtats locals, nacionals i globals 

Entén algunes causes i efectes de la pobresa i la desigualtat en la seva comunitat 
local i en àmbits locals, nacionals i globals 

Entén les causes i els efectes més amplis de la pobresa, la desigualtat i l’exclusió 

Identifica algunes accions per incrementar la igualtat que poden ser 
dutes a terme a les escoles, a la comunitat local o en els àmbits 
nacional o global 

Està disposat a involucrar-se en activitats que promoguin la justícia social i la 
igualtat en els àmbits local, nacional i internacional 

 
 

Més informació sobre les fonts emprades per desenvolupar aquest subtema estan disponibles aquí.

 

SUBTEMA DE CONVIVÈNCIA: igualtat 

Cerca activa per assolir la posició de ser iguals, especialment en matèria d’estatus, drets o oportunitats 



 

 
 

 
 
 

Primària Secundària 

Pot identificar que alguns valors propis poden diferir dels valors comuns Entén i respecta que els valors personals i comuns poden diferir dels valors dels 
altres 

Entén que els valors comuns són importants Demostra empatia i solidaritat envers altres individus i grups socials 

Entén la importància de l’acció individual i col·lectiva Entén la importància dels valors comuns per aprendre a coexistir pacíficament  

Explora les maneres possibles de prendre acció individual i col·lectiva per millorar 
la seva escola i la seva comunitat local 

Entén els avantatges, les oportunitats i els efectes de prendre les accions que 
puguin emprendre’s per millorar la comunitat pel bé de tothom 

 
 
 

Més informació sobre les fonts emprades per desenvolupar aquest subtema estan disponibles aquí.

 
SUBTEMA DE CONVIVÈNCIA: solidaritat 

 
Actuar conjuntament, compartint els avantatges (com la prosperitat) i les càrregues de manera igualitària i justa. Això invoca un sentit de responsabilitat social i 

està directament vinculat amb l’empatia 



 

 
 

 
 
 
 

Primària Secundària 

Entén l’entorn proper i local i també els vincles senzills amb altres llocs (per 
exemple, a través del menjar) 

Entén les estructures i els processos de governança global (normes i lleis, sistemes 
de justícia) i les seves interconnexions amb els sistemes de governança nacionals i 
locals 

Està familiaritzat amb les similituds i les diferències entre alguns llocs de diverses 
parts del món, incloent-hi l’entorn propi 

Entén els drets i els deures de la ciutadania, i la manera com aquests s’apliquen, 
en relació amb el context global 

Entén les connexions globals entre les persones i els territoris (per exemple, a 
través del comerç i les comunicacions) 

Entén les causes fonamentals dels problemes locals, nacionals i globals, i la 
interconnexió entre els factors locals, nacionals i globals 

Entén com les decisions i accions pròpies poden afectar la resta del món, 
positivament i negativament 

Pot explicar l’impacte que les decisions personals, les accions polítiques i els 
patrons de consum poden tenir en altres parts del món 

Entén els tipus d’accions que es poden emprendre i també els tipus d’actors, 
individuals i col·lectius, que les poden dur a terme 

Entén que els individus i els grups poden prendre acció en problemes 
d’importància local, nacional i global, i com poden fer-ho 

Actua per millorar el món, per exemple, a través de l’escola i de la comunitat Actua en resposta de problemes locals, nacionals i globals 

 
 

Més informació sobre les fonts emprades per desenvolupar aquest subtema estan disponibles aquí.

 

SUBTEMA DE CONVIVÈNCIA: globalització 
 

El procés d’interacció i integració entre les persones, les empreses i els governs d’arreu del món 



 

 
 

En el programa d’aprenentatge d’alfabetització cultural, la convivència és explorada a través de sis subtemes: celebració de la diversitat, solidaritat, igualtat, 
democràcia, drets humans i globalització. En aquests esquemes de lliçó, els subtemes estan estretament relacionats i afavoreixen l’exploració de les disposicions 
centrals de DIALLS: tolerància, empatia i inclusió. El tema de la convivència està vinculat estretament amb el tema de la responsabilitat social. 

 
La manera d’explorar el tema de la convivència a través d’artefactes culturals està pensada per tenir en compte les edats dels estudiants. A mesura que els estudiants 
són més grans, és més probable que emprin maneres més abstractes i polifacètiques d’elaborar els diferents aspectes del tema i dels seus subtemes. És més probable 
que la seva aproximació no sigui solament des del punt de vista del ‘jo’, sinó que també reculli les perspectives dels altres. Els artefactes poden suggerir les següents 
aproximacions per entendre i explorar la convivència: 

 
• En els artefactes, els estudiants poden centrar-se en la cultura material i explorar-la com un indicador de convivència amb gent diversa que té diversos 

hàbits, tradicions i rutines de la vida diària. En aquesta aproximació, el focus no recau en la diversitat de persones i en la interacció entre elles, sinó en les 
diverses pertinences i objectes que pertanyen a aquestes persones i els entorns físics en els quals viuen i treballen. 

• A banda de la cultura material, o de manera afegida a aquesta, els estudiants poden explorar la convivència a través de la representació d’interaccions i 
activitats que les persones duen a terme plegades. Als artefactes, els grups de persones estan normalment representats en diverses activitats lúdiques o en 
moments de lleure en què passen els temps junts. Els artefactes poden mostrar els diversos estils de vida i rerefons ètnics d’aquestes persones. 

• Les exploracions de la convivència no solament poden estar relacionades amb activitats reals i quotidianes. Els estudiants també poden explorar el tema a 
través de localitzacions i situacions imaginàries on la interacció té lloc amb uns ‘altres’ inventats, que poden ser humans o no ser-ho. 

• Amb els artefactes, els estudiants poden explorar els significats de la convivència a través de les seves pròpies experiències i perspectives mitjançant la 
representació d’ells mateixos en les activitats o els ambients que són propers o importants per a ells durant la seva vida diària. En aquestes aproximacions, 
la perspectiva del ‘jo’ determina la interacció amb els altres i l’entorn en què aquesta interacció té lloc. 

• Els estudiants també poden acostar-se a l’exploració de la convivència des del punt de vista del ‘nosaltres’. En aquests artefactes, el protagonisme recau en 
un grup de gent les diferències internes dels quals són emfatitzades a través de la diversitat d’activitats que duen a terme en la seva vida quotidiana. Quan 
s’explica el contingut d’aquests artefactes, els estudiants són capaços d’extreure diverses conclusions abstractes. Per exemple, les persones dels artefactes 
són representades com a part d’una comunitat en la qual l’estudiant s’inclou a si mateix. A les elaboracions dels alumnes, les diferències entre persones 
poden ser vistes com una clau essencial de la vida social. 

• A més, els estudiants poden abordar la convivència a través de l’exploració de les emocions envers altres persones i animals. Aquests artefactes i les seves 
elaboracions poden mostrar solidaritat i empatia envers tots els éssers vius, a més de respecte per la natura. També poden destacar la voluntat d’actuar 
conjuntament amb els humans i els no humans per ajudar les altres persones que afronten reptes o que poden necessitar protecció i suport. 

 

La creació d’artefactes funciona com un acte a través del qual els estudiants poden reafirmar i transmetre, però també transformar i reimaginar, les normes socials 
i culturals, i també alguns posicionaments com els rols de gènere o els estereotips culturals. El professor té la gran responsabilitat de reconèixer com l’estudiantat 
gestiona aquestes normes i posicionaments com a part d’una idea de convivència, i també de dur al debat conjunt les diferències a l’hora d’entendre-les.

Cultural Artefacts DIALLS Theme: convivència 



 

Exemples d’artefactes de la galeria virtual 
 

PARADA DE MERCAT AMB 
PRODUCTES TRADICIONALS 
XIPRIOTES 
Inspirat per: Al mercat [Naar de markt]  
Franja d’edat: 4-7 anys 

País: Xipre 
Temes clau: Convivència, pertinença, 
celebració de la diversitat 

 
DE QUÈ TRACTA L’OBRA? 
L’artefacte tracta d’una parada d’un 
mercat on es venen productes 
tradicionals xipriotes (cistelles i gerres 
d’argila). 

 

 
 

VIURE A UNA CIUTAT 
Inspirat per: Ciutat excèntrica 
[Excentric city]  
Franja d’edat: 12-15 anys  
País: Lituània 
Temes clau: Convivència, celebració de la diversitat 

 
DE QUÈ TRACTA L’OBRA? 
Vam crear un ‘leporello’ amb què ensenyar la vida 
diària. En cada pàgina del llibre està reflectida la 
nostra rutina. Alguns de nosaltres volem estar amb 
els amics, uns altres volen un cert temps a la natura, 
altres volen cantar i veure danses índies.

 

EL RESCAT 
Inspirat per: Fora del blau 
[Out of the blue]  
Franja d’edat: 8-11 anys  
País: Portugal 
Temes clau: Convivència, solidaritat 

 
DE QUÈ TRACTA L’OBRA? 
El còmic representa un calamar gegant que arriba a la 
platja perquè va ser capturat per una xarxa de pesca. 
A la platja, els animals i els nens que estaven a la riba 
es van ajuntar per rescatar-lo. Tots ells van col·laborar 
en el rescat de l’animal i el van retornar al seu hàbitat 
natural. El còmic emfatitza que l’acció va ser 
col·laborativa i que tothom va tenir un rol diferent en 
l’elaboració del rescat. Podem treballar junts per 
resoldre un problema. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA DIALLS: responsabilitat social 

 
És la responsabilitat que va més enllà del deure individual i abraça una dimensió social. Es basa 

en la cooperació entre persones i comunitats, en la participació activa en la interacció social i en 
les competències cíviques i socials de ser capaç de dur-les a terme 

(DIALLS, Marc de treball de l’anàlisi cultural)



Més informació sobre les fonts emprades per desenvolupar aquest subtema estan disponibles aquí.  

 
 

 
 

 
Primària Secundària 

Pot valorar i tenir cura dels éssers vius i de l’entorn Està preocupat per les conseqüències dels estils de vida en les persones 
i el planeta. Entén la necessitat d’un consum responsable 

Comença a valorar els recursos i a aprendre que no els ha de malbaratar Entén les causes profundes i interconnectades d’algunes grans problemàtiques 
locals, nacionals i globals, inclòs el paper jugat pels governs, les empreses, les 
ONG i els ciutadans 

Entén els efectes positius i negatius dels actes de les persones (incloses les seves 
pròpies decisions) en les vides de les altres persones i en el medi ambient 

Entén l’amplitud dels motius i les implicacions del deteriorament del medi 
ambient 

Disposa d’informació bàsica sobre el canvi climàtic (les seves causes i efectes) Es mostra responsable de les seves accions en relació amb el medi ambient i 
pensa constantment quins canvis s’haurien de fer per protegir-lo 

Entén problemàtiques clau dels afers mediambientals locals, nacionals i globals 
i comença a reflexionar sobre com poden estar connectats 

Entén com els ciutadans i els governs poden contribuir a la sostenibilitat 
mediambiental 

Emprèn accions per protegir i millorar l’entorn i la qualitat de vida de les 
persones en els àmbits local i global 

Està impacient per apel·lar a les persones que prenen les decisions i sensibilitzar-
se per reduir el deteriorament mediambiental i el canvi climàtic 

 
SUBTEMA DE RESPONSABILITAT SOCIAL: desenvolupament sostenible 

 
Es relaciona amb problemes socials i econòmics i es defineix com «cobrir les necessitats de les generacions actuals sense posar en perill l’habilitat de les generacions 

futures de cobrir les seves pròpies necessitats» (per tant, assegurar una millor qualitat de vida per a tothom, ara, i també per a les generacions que vindran en el 
futur). Un aspecte del desenvolupament sostenible és el tractament d’un tema associat: el canvi climàtic 



Més informació sobre les fonts emprades per desenvolupar aquest subtema estan disponibles aquí.  

 
 

 
 
 
 

Primària Secundària  

Entén perquè tenim regles i responsabilitats i els motius pels quals aquestes 
poden canviar al llarg del temps 

Entén que tothom hauria de reconèixer les llibertats fonamentals de cada 
ésser humà 

 

Té coneixements bàsics de l’escola, la comunitat i les estructures i sistemes de 
govern locals, nacionals i globals. Entén la seva interconnexió i interdependència 

Entén les normes legals en els àmbits locals, nacionals i internacionals  

Entén que tothom ha de ser tractat amb justícia Entén que tots els ciutadans han de ser tractats amb igualtat i imparcialitat  

Entén què significa ser ciutadà d’un país i les obligacions cíviques que això implica És conscient dels factors que faciliten i dificulten l’accés a la ciutadania i a la 
implicació dels ciutadans en els àmbits globals, nacionals i locals 

 

Entén que ser el ciutadà d’un país té a veure amb un context global més ampli Entén com les estructures de governança globals interactuen amb les estructures 
nacionals i locals. Explora la ciutadania global 

 

Està disposat a prendre partit i prendre la paraula per defensar els drets dels altres Entén que els ciutadans poden influir en la política de diferents maneres  

 Està disposat a prendre partit i parlar per defensar els drets d’altres persones  

 
SUBTEMA DE RESPONSABILITAT SOCIAL: ciutadania 

 
Ser membre d’un país i contreure drets i responsabilitats per aquest motiu. La ciutadania està relacionada amb la tolerància i la democràcia. La ciutadania activa es 

defineix com «construir una societat oberta i democràtica» (Consell d’Europa i Unió Europea, 2015, 25) 



 

 

  
 
 
 

Primària Secundària 
Entén les necessitats de tenir normes a la comunitat local (a l’escola, la família, 
el poble o la ciutat) i la manera com aquestes ens ajuden 

Entén les estructures i els processos de presa de decisions localment, 
nacionalment i globalment. També entén les diferències i les interconnexions 
entre ciutats i regions 

Entén com prendre part en la creació i el canvi de normes als àmbits escolar, 
amistós o familiar 

Es manté informat sobre assumptes ciutadans de manera pro-activa 

Entén conceptes bàsics de governança: la família, l’escola, la comunitat local i el 
país 

Està preparat per prendre partit amb la intenció de millorar la comunitat. 
També pot voler millorar la situació de les persones de la comunitat 

Participa de manera cooperativa en activitats grupals i treballa per assegurar que 
tothom se senti inclòs 

Participa en la definició de decisions que es prenen de manera col·lectiva 

Intenta resoldre els problemes i conflictes a través de la mecànica d’escoltar els 
altres i entendre els seus punts de vista 

Està preparat per defensar els altres quan són exclosos o quan es vulneren els 
seus drets 

Entén la importància de l’acció individual i col·lectiva Ajuda a resoldre els conflictes a través de la sensibilitat envers els punts de vista i 
els estàndards culturals que tenen a veure amb la diversitat 

Participa en l’activitat per millorar el món en què vivim Pot distingir entre la identitat personal i col·lectiva, i pot cultivar un sentit de 
pertànyer al conjunt de la humanitat 

 
 

Més informació sobre les fonts emprades per desenvolupar aquest subtema estan disponibles aquí.

 
SUBTEMA DE RESPONSABILITAT SOCIAL: competències socials i cíviques 

 
Això inclou competències personals, interpersonals i interculturals. Cobreix totes les formes de conducta que fomenten que els individus participin de manera efectiva 

i constructiva en la vida social i laboral, en particular dins de societats que són cada cop més diverses, i perquè resolguin els conflictes que puguin sorgir quan sigui 
necessari. La competència cívica dona eines als individus perquè participin plenament en la vida ciutadana, basant-se en el coneixement dels conceptes socials, dels 

conceptes i les estructures polítiques, i en el compromís per la participació activa i democràtica (Parlament Europeu i Consell de la Unió Europea, 2006) 



 

 
 

 
 

 
Primària Secundària 

Està disposat a tractar els altres de manera justa i inclusiva Participa en processos de presa de decisió dins de la seva comunitat 

Està disposat a prendre part en les activitats que tenen lloc dins i fora de l’aula Dona suport actiu als altres i els encoratja a participar 

Intenta assegurar-se activament que tothom se senti inclòs Té en compte les conseqüències de les accions abans d’actuar 

Entén que les nostres decisions i accions tenen conseqüències, tant positives com 
negatives, pel món en què vivim 

És capaç d’identificar els beneficis, oportunitats i impactes de la implicació cívica 

Col·labora amb altres persones en problemàtiques de la vida real que tenen lloc a la 
seva comunitat 

És capaç d’identificar el tipus d’accions que poden ser empreses per millorar la 
comunitat 

Entén el funcionament bàsic del govern del seu propi país i la seva pròpia regió Pot identificar els factors que contribueixen a l’èxit de l’acció individual i 
col·lectiva, i també els factors que el limiten 

 Pot definir els rols i obligacions dels individus i els grups quan es passa a l’acció 

 
 

Més informació sobre les fonts emprades per desenvolupar aquest subtema estan disponibles aquí.

 

SUBTEMA DE RESPONSABILITAT SOCIAL: participació activa 
 

Es refeix a l’implicació individual en les esferes ciutadanes, polítiques, socials, econòmiques, legals i culturals de la societat 



 

 
 

 
 
 
 

Primària Secundària 
Juga i treballa de manera cooperativa, guarda els torns i comparteix Està compromès amb la promoció i protecció del benestar personal i 

col·lectiu 

Comença a mostrar tacte i diplomàcia Pot treballar de manera efectiva i respectuosa amb altres persones, pot 
construir relacions positives amb elles 

Treballa de manera cooperativa per resoldre els problemes o assolir fites Quan està gestionant diferències d’opinió i conflictes, mostra sensibilitat 
envers les perspectives i normes culturals que mostren diversitat  

Empra el coneixement que extreu del punt de vista dels altres per resoldre 
problemes, i arriba a acords 

Entén els factors que contribueixen, i també els que limiten, l’èxit de l’acció 
individual i col·lectiva 

Entén la importància de l’acció individual i col·lectiva. S’involucra en el treball 
comunitari 

Està implicat i col·labora amb projectes que aborden desafiaments comuns 

 
 

Més informació sobre les fonts emprades per desenvolupar aquest subtema estan disponibles aquí.

 
SUBTEMA DE RESPONSABILITAT SOCIAL: cooperació 

 
Treballar junts pel bé comú. Això succeeix en diversos àmbits, entre individus i també entre països 



 

 
 

En el programa d’aprenentatge d’alfabetització literària, la responsabilitat social s’explora mitjançant cinc subtemes: competències socials i cíviques, ciutadania, 
participació activa, cooperació i desenvolupament sostenible / canvi climàtic. En els plans de classe, aquests subtemes estan relacionats estretament. El tema de la 
responsabilitat social manté vincles estrets amb el tema de la convivència. 

 
La responsabilitat social pot ser entesa de diverses maneres. Aquests punts de vista reflecteixen les edats de l’estudiantat, però també estan molt influïts pels 
artefactes culturals amb què s’explora el tema. Poden adreçar el tema de la responsabilitat social en diversos contexts, des de la vida quotidiana dels nens a la llar i 
l’entorn escolar fins als problemes que afronten els animals en la natura. Els artefactes culturals poden assajar aproximacions al tema de les maneres següents: 

• Als artefactes, els estudiants poden acostar-se a la responsabilitat social des del punt de vista del ‘jo’, emfatitzant la dimensió individual del fet de 
responsabilitzar-se en què altres persones se sentin incloses, en què altres persones sentin que formen part d’una comunitat. En aquesta aproximació,  el 
centre d’atenció és l’estudiant i les seves accions, mentre que s’atén menys a la dimensió social i la interacció amb una comunitat més àmplia. 

• La responsabilitat social pot ser abordada d’una manera més interactiva, a través de la representació de l’acció conjunta i del diàleg entre el ‘jo’ i ‘l’altre’. 
Sota aquesta aproximació, la interacció entre el ‘jo’ i ‘l’altre’ es basa en la reciprocitat. Aquesta interacció també pot ser explorada com a part d’una 
comunitat més àmplia (un grup d’amics, una classe, una escola) on es generen les corresponents relacions socials i xarxes. En aquests artefactes i les 
posteriors elaboracions, el ‘jo’ pot ensenyar les regles d’un joc a una altra persona perquè aquesta altra persona pugui jugar amb la resta de la classe. 

• En aquests artefactes, la responsabilitat social també pot ser abordada com un esforç col·lectiu i com un deure compartit. Es pot emfatitzar el poder i la 
potencialitat del ‘nosaltres’ com un grup col·lectiu que pot influir en les problemàtiques compartides i en l’entorn. Sota aquesta aproximació, el ‘nosaltres’ 
es pot contemplar com una manera de ser capaç d’actuar junts per millorar la ‘nostra’ vida i les condicions d’una comunitat local i global. 

• Quan l’exploració de la responsabilitat social es basa en artefactes culturals que tracten del desenvolupament sostenible i del canvi climàtic, la responsabilitat 
social s’estén a la responsabilitat humana envers la Terra. Tot i això, els estudiants poden explorar la responsabilitat social des d’un punt de vista 
antropocèntric, centrat sobretot en els éssers humans i les seves necessitats. Aquests artefactes poden ensenyar com assumir una responsabilitat amb els 
animals i la natura, com buscar l’harmonia entre els humans i els no-humans, però la seva aproximació pot continuar emplaçant els humans en el centre de 
l’acció. Sota aquesta aproximació, els animals poden tenir característiques antropomòrfiques i ser tractats com éssers al servei dels humans. 

• La comprensió de la responsabilitat social com quelcom més ampli, planetari, pot ser tractada en els artefactes des d’un punt de vista ecològic. Pot emfatitzar 
l’ètica ecològica i la responsabilitat de tothom en els intents de salvar el nostre planeta de cara al futur. En aquests artefactes, els estudiants poden explorar 
diferents solucions amb les quals resoldre diversos problemes ambientals i promoure la sostenibilitat. 

 
La responsabilitat social es basa a prendre accions conjuntes i cooperar entre persones i comunitats, tant de manera local com global. L’objectiu del professor és 
que els estudiants es familiaritzin amb la dimensió social del concepte i emfatitzin el rol que tots hi tenen. La responsabilitat social com a preocupació per la 
comunitat, com un medi ambient compartit, perquè la Terra no pot ser delegada o transferida a algú altre.

Artefactes culturals: 

Tema DIALLS: responsabilitat social 



Exemples d’obres de la Galeria Virtual 

AJUDANT EL PARE 
Inspirat per: Gargot [خ��شة ] 
Franja d’edat: 4-7 anys
País: Regne Unit
Temes clau: responsabilitat social, 
cooperació 

DE QUÈ TRACTA L’OBRA?
L’experiència d’un nen sota el confinament 
que intenta ser responsable i treballar en 
cooperació amb els altres. Els nens van tenir 
la llibertat de pintar sobre la seva 
experiència i sobre com van ser capaços de 
treballar en cooperació amb altres membres 
de la seva  família i ser responsables. 

CIUTAT DIALLS 
Inspirat per: L’elefant i la bicicleta [Le vélo de 
l’éléphant]
Franja d’edat: 8-11 anys  
País: Portugal 
Temes clau: responsabilitat social, competències 
socials i cíviques 

DE QUÈ TRACTA L’OBRA? 
Reconèixer la responsabilitat activa que tots 
tenim dins de la societat. L’obra va ser creada 
després d’un debat actiu entre dues aules 
reunides, al final de les quals els dos professors 
suggerien als nens la idea de construir una ciutat 
que pogués representar la narrativa del film, i, 
alhora, pogués servir de retrat de la nostra 
societat. 

PLANIFICANT UN NOU PARC 
Inspirat per: Els eriçons i la ciutat [Igel und die 
stadt]
Franja d’edat: 8-11 anys 
País: Israel
Temes clau: responsabilitat social, competències 
socials i cíviques 

DE QUÈ TRACTA L’OBRA? 
De dissenyar un parc per a la comunitat. L’obra fa 
referència a la idea de construir equipaments que 
agradin a tothom. En el seu disseny es van tenir en 
compte tots els suggeriments de la comunitat. El 
parc serà usat tant per les persones com pels 
animals. També hi haurà lloc per les plantes. 



 

 
 

Primària Secundària 
Té la sensació de pertànyer a l’entorn local (familiar, escolar, comunitari) i entén la 
vàlua de les relacions amb els altres 

Té la sensació de pertànyer tant a les comunitats locals com globals 

Pot identificar i descriure els diversos grups als quals pertany i també la manera 
com la seva comunitat encaixa en el món 

Pot distingir entre les identitats personals i col·lectives i entre grups socials 
diversos 

Té un sentiment d’identitat personal pròpia i única dins d’aquests grups Pot descriure els trets comuns i els trets diferenciats entre grups culturals 
diversos en les seves comunitats locals i en àmbits més amplis 

Pot descriure la manera com viu sota la seva cultura dins de la seva comunitat local Ha desenvolupat les habilitats interpersonals per comunicar-se dins i fora de la 
seva pròpia comunitat 

Pot descriure algunes similituds i diferències dins de les cultures i societats i també 
entre elles 

Entén perquè mantenir i celebrar tradicions culturals és important pel 
desenvolupament personal, del grup i de les identitats nacionals 

Pot reflectir el concepte de llar i de pertinença Entén els canvis que els grups culturals i les identitats poden mostrar al llarg 
del temps, per exemple, a través de les migracions 

Entén que mantenir i celebrar les tradicions culturals és important pel 
desenvolupament personal, del grup i de les identitats nacionals 

Entén perquè uns valors comuns són importants per coexistir de manera pacífica 

 
 

Més informació sobre les fonts emprades per desenvolupar aquest subtema estan disponibles aquí.

TEMA DIALLS: pertinença 

Una manera de concebre el fet de formar part de comunitats compartides (com les famílies, les escoles, els 
clubs, les localitats) o el sentiment de ser una part de la comunitat. Això inclou els llegats culturals, les 

expressions de les maneres de viure desenvolupades per la comunitat i transmeses de generació en 
generació i la percepció d’una herència compartida. També inclou les narratives comunes que donen forma 

a una comunitat concreta, com les formes de migració (tant forçades com voluntàries) 



 

 
 

En el programa d’aprenentatge d’alfabetització cultural, la pertinença és explorada a través del subtema de la casa o la llar. En els plans de classe, ‘pertinença’ i 
‘casa’ són tractats com conceptes estretament relacionats. La sensació de tenir una casa i d’estar a casa, la sensació de disposar d’un espai propi i segur ple de 
familiaritat, comoditat i vincles emocionals, és alhora una dimensió íntima i, simultàniament, un aspecte socialment compartit del sentiment de pertinença. En els 
plans de classe, el tema de la pertinença està estretament vinculat amb les exploracions de les disposicions centrals de DIALLS: tolerància, empatia i inclusió. 

 
En els artefactes culturals, la noció de pertinença pot ser expressada de maneres diverses. Per una banda, aquestes nocions poden estar basades en la manera com 
els estudiants veuen la seva pròpia casa i la seva localització social com un espai al qual sentir-se vinculats. Per altra banda, les nocions poden reflectir de manera 
més general les idees de ‘casa’ i ‘pertinença’ estimulades pel text cultural que s’usa en aquestes lliçons. Els artefactes culturals i les posteriors elaboracions poden 
mostrar les següents aproximacions al tema: 

 
 En els artefactes, els estudiants poden afrontar la pertinença a través dels afectes vers els espais. L’abast d’aquests vincles pot anar de l’escala macro a 

l’escala micro. I incloure, per exemple, els següents espais i localitzacions: la Terra, diversos països, el país natal, la localitat natal, el districte o carrer on es 
té la casa, l’entorn natural de l’àrea on es viu o el jardí de casa, la casa o la llar, l’habitació pròpia o l’espai propi a la casa... Aquests significats espacials de la 
pertinença estan vinculats amb diversos significats socials que els estudiants poden explicar a través de les seves elaboracions. 

 Els estudiants també poden aproximar-se a la pertinença a través de les relacions socials i els lligams amb diversos grups de persones. En els artefactes i les 
elaboracions d’aquests, els estudiants poden representar, per exemple, la seva família o alguns membres d’aquesta, les amistats, les xarxes socials associades 
al temps de lleure, o l’escola. La comprensió social de la pertinença freqüentment pot representar-se en un gran entorn i alhora estar connectada a ubicacions 
particulars. 

 En els artefactes, els estudiants poden explorar la pertinença a través dels materials culturals: representar els objectes personals que senten que estan vinculats 
a uns espais o a unes altres persones. Aquests objectes importants, que poden ser joguines, llibres, l’escriptori propi o el llit, poden funcionar com a símbols de la llar entesa com un 
espai segur i confortable. A banda de les localitzacions espacials, els objectes poden reflectir relacions socials, com el temps que es passa amb la família, els germans, les amistats o 
els companys de classe. 

 Els estudiants poden explorar amb els artefactes una idea de la pertinença que pot ser múltiple i interseccional, que pot incloure vincles amb diverses 
localitzacions i grups de persones. Fins i tot els nens molt petits poden percebre i representar que la seva pertinença té lloc simultàniament en diferents 
nivells escalats. Aquests artefactes i les corresponents elaboracions poden representar al mateix temps, per exemple, joguines de l’estudiant, membres de 
la família, la seva llar, un senyal que indica el nom de la seva ciutat natal o una bandera nacional. 

 La pertinença és percebuda normalment com quelcom positiu que ha de ser assolit. Els estudiants també poden explorar la pertinença a través de la idea 
de no-pertinença i assenyalar espais o xarxes de socialització on creuen que no pertanyen, on no se senten còmodes, on troben a faltar la llar. En els 
artefactes i les seves elaboracions, la no-pertinença és vista usualment com una condició que ha de ser evitada o corregida. Els estudiants poden reconèixer 
a les històries que expliquen els textos culturals que algú és en un lloc on no sent aquesta pertinença i explorar com poden fer que sí senti aquesta pertinença.. 

 

Les exploracions de la pertinença als artefactes culturals pot ser alhora abstracta i concreta: una imatge d’una casa pot representar una llar però també pot funcionar 
com a símbol d’un espai segur i d’una xarxa de socialització on els estudiants disposen d’atencions i comoditats. Per donar suport a l’exploració de la pertinença, el 
professor ha d’entendre les múltiples vies del sentiment de la pertinença, que poden estar relacionades amb espais, objectes i relacions socials.

Artefactes culturals:  

Tema DIALLS: pertinença 



 

Exemples d’artefactes de la galeria visual 



 

QUÈ ÉS CASA MEVA PER A MI? 
Inspirat per: Babuí a la lluna [Baboon on the moon]  
Franja d’edat: 8-11 anys 
País: Israel 
Temes claus: empatia, pertinença 

 
DE QUÈ TRACTA L’OBRA? 
L’artefacte tracta del significat dels termes ‘llar’ i ‘casa’ pels nens: es 
van centrar en l’edifici, les seves habitacions i les característiques de 
cadascuna de les dependències. 

 

 
 
 

HOME, HOMELAND, BELONGING 
Inspirat per: Babuí a la lluna [Baboon on the moon] 
Franja d’edat: 12-15 anys 

País: Alemanya 
Temes clau: empatia, pertinença 

 
DE QUÈ TRACTA L’OBRA? 
Es va demanar que els estudiants creessin un objecte en tres dimensions que 
representes casa seva, que expressés el seu sentiment de pertinença. 

 

 
 



 

QUÈ ES LA LLAR? 
Inspirat per: Babuí a la lluna 
[Baboon on the moon]  
Franja d’edat: 4-7 anys 

País: Xipre 
Temes clau: empatia, pertinença 

 
QUÈ TRACTA L’OBRA? 
Cada nen dibuixa una peça del puzle Què és la llar per a 
tu. Aleshores, ells ajunten les peces i formen un puzle 
complet que forma una casa i fa la definició de què 
significa la casa pròpia. La casa és un espai per jugar, 
per treballar, per banyar-se, per escalfar-se, és un espai 
que té un jardí, arbres i flors, és on hem nascut, és on 
som segurs, on són els nostres parents, els nostres 
germans, els nostres cosins, els nostres amics, els 
nostres gats i els nostres gossos. És el lloc on et sents 
content, on reps una abraçada, on reps afecte i amor, 
és un arc de Sant Martí, on tens el teu cor. Al final de la 
lliçó, es va donar més temps als alumnes perquè 
completessin la tasca perquè ho van demanar ells 
mateixos. Ells van dir que la llar és «on ens sentim 
estimats, alegres, on ens sentim amigables i on de 
vegades podem estar tristos, però on la nostra família i 
els nostres amics hi seran perquè ens sentim alegres 
novament». 



 

TORNA a l’eina d’aprenentatge d’alfabetització literària 
 
 

Viure junts: celebració de la diversitat 

 
Fonts documentals 

 
Secció o seccions dels documents 

 
Pàgina 

Council of Europe Reference Framework for 
Competences in Democratic Culture 

VALUES: No. 2. Valuing cultural diversity 26 

 
ATTITUDES 4. Openness to cultural 
otherness 

 
29 

ATTITUDES: 5. Respect 29 

 
ATTITUDES: 9. Tolerance of ambiguity 

 
32 

 
SKILLS: 14. Flexibility and Adaptability 

 
39 

 
KNOWLEDGE AND CRITICAL 
UNDERSTANDING: 20B. Knowledge and 
critical understanding of culture, cultures, 
religions 

 
49 

OXFAM Education for Global Citizenship: A Guide 
for Schools 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
Identity and Diversity 

18 

 
VALUES AND ATTITUDES: Value diversity 

 
20 

UNESCO Global Citizenships Education: Topics 
and Learning Objectives, 

SOCIO-EMOTIONAL 6. Difference and 
respect for diversity 

37 

https://rm.coe.int/prems-008418-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-2-8573-co/16807bc66d
https://rm.coe.int/prems-008418-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-2-8573-co/16807bc66d
https://www.oxfam.org.uk/%7E/media/Files/Education/Global%20Citizenship/Global_Citizenship_Schools_WEB.ashx
https://www.oxfam.org.uk/%7E/media/Files/Education/Global%20Citizenship/Global_Citizenship_Schools_WEB.ashx


 

TORNA a l’eina d’aprenentatge d’alfabetització literària 
 
 

Convivència: drets humans 

 
Fonts documentals 

 
Secció o seccions dels documents 
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	Les escales de progressió de l’aprenentatge d’alfabetització cultural consisteixen en dues eines:
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