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I. Què és DIALLS?

Cultural Literacy = Pràctiques Dialògiques Socials
• Un projecte d’investigació de tres anys (Horitzó 2020).

• Objectiu principal: comprensió, ensenyament i desenvolupament de la 
manera com els nens, nenes i adolescents perceben Europa i com integren 
la seva diversitat cultural.

• Focus en el desenvolupament de capacitats i habilitats per a un diàleg 
intercultural eficaç i una comprensió mútua entre diferents persones.

• Ús de llibres i curtmetratges muts, seleccionats amb la finalitat de promoure 
l’alfabetització cultural.



II. Objectius del projecte DIALLS amb el 
CLLP (Cultural Literacy Learning Program)

Que l’alumnat:

• Adquireixi habilitats de diàleg i 
argumentació, amb les quals podran 
comunicar-se millor entre ells.

• Comprengui les perspectives dels altres i 
explori els diferents valors i el patrimoni 
cultural de les persones que vivim a 
Europa.

• S’animi a pensar junts, expressant les 
seves opinions, mentre escolten i 
respecten les opinions dels altres.

Que les escoles:
• Desenvolupin la comprensió de 

l’alfabetització cultural mitjançant
l’ensenyament basat en l'argumentació i el 
diàleg.

• Rebin orientació sobre com portar a terme 
l’argumentació i el diàleg.

• Promoguin l’aparició de les identitats 
culturals de l’alumnat dins el respecte a la 
diversitat.



Països amb escoles 
participants: 

Alemania
Espanya 
Israel
Lituània
Portugal
Regne Unit (L)
Xipre

Països sense 
participació escolar:

Finlàndia
França



III. Etapes d’interacció previstes al projecte

Diàleg 
dins aules 
nacionals

Diàleg entre 
escoles 

internacionals

Diàleg 
entre 

escoles 
nacionals



Sessió A Sessió B Sessió C

IV. Conceptes principals del projecte DIALLS

Alfabetització 
cultural Multimodalitat

Diàleg i 
argumentació



Què és l’alfabetització cultural?

Definició “clàssica”: Segons Eric Donald Hirsch (1980), és la base de 
coneixements que permetrien als joves (dels Estats Units) viure en la 
societat de manera més eficaç i harmònica... Allò que “tots els nord-
americans necessiten saber”.

Però... Per DIALLS: És un concepte dinàmic, fluid i creatiu que implica 
estar disposat positivament, sensibilitzar-se amb la identitat, el 
patrimoni i la cultura d’un mateix i dels altres, mitjançant 
l’argumentació i el diàleg.



Marc d’anàlisi 
sobre 
l’alfabetització 
cultural - Marc 
d’Anàlisi Cultural



Primer cercle: 
TOLERÀNCIA, EMPATIA, INCLUSIÓ

La TOLERÀNCIA és el 
respecte, l’acceptació i la 
valoració de la diversitat de 
les cultures del món, de les 
diverses formes d’expressió 
i formes d’ésser humà. Es 
promou per mitjà del 
coneixement, de l’obertura, 
la comunicació i la llibertat 
de pensament, consciència 
i creences.

L’EMPATIA és això que 
succeeix quan ens posem a 
la situació d’un altre i som 
capaços d’experimentar les 
seves emocions i la seva 
perspectiva, però alhora 
sense perdre la nostra 
pròpia visió.

La INCLUSIÓ es pot definir 
com les actituds i accions que 
defineixen la participació d'un 
individu en el diàleg sobre 
diversitat. Per facilitar la 
col·laboració, les persones han 
de valorar la diversitat, 
respectar els altres i mostrar 
interès a superar els seus 
prejudicis i arribar a solucions 
de compromís (Parlament 
Europeu, Consell de la Unió 
Europea 2006).



Segon cercle: 
CONVIVÈNCIA i responsabilitat social
Celebració de la diversitat: Celebrar les diferències culturals. Inclou conèixer i valorar la 
nostra pròpia cultura i desenvolupar la nostra identitat cultural.

Drets humans:‚Drets i llibertats fonamentals en tots els aspectes de la vida de les 
persones‛ (CofE 2010, 8).

Democràcia: Participació dels ciutadans en la dimensió social, així com en el procés de 
presa de decisions.

Equitat: Examinar activament l'estat d'igualtat, sobretot pel que fa als estatuts, drets i 
oportunitats.

Solidaritat: Actuar junts compartint els avantatges (per exemple, els beneficis) i els 
càrrecs de manera equitativa i justa. La solidaritat indueix un sentiment de 
responsabilitat social i està implícitament lligada a l’empatia.

Globalització: El procés d’interacció i integració de persones, empreses i governs de tot 
el món.



Segon cercle: 
convivència i RESPONSABILITAT SOCIAL
Desenvolupament sostenible: Té l’objectiu de satisfer les necessitats de les generacions actuals 
sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies 
necessitats. Un dels principals aspectes del desenvolupament sostenible és la lluita contra el canvi 
climàtic.

Ciutadania:Ser membre d’un país i assumir-ne els drets i les responsabilitats com a conseqüència. 
Tots els ciutadans d’un país de la UE es consideren ciutadans de la UE. La ciutadania de la UE no és 
un substitut de la ciutadania nacional: és un complement. La ciutadania està relacionada amb la 
tolerància i la democràcia, i es defineix la ciutadania activa com "la construcció d'una societat 
oberta i democràtica" (CofEU & EC 2015, 25).

Competència Cívica: Les habilitats socials es refereixen a habilitats personals, interpersonals i 
interculturals i cobreixen totes les formes de comportament que permeten als individus participar de 
manera efectiva i constructiva en la vida social i professional, especialment en les societats més 
diverses, així com resoldre conflictes sempre que sigui necessari (EP & CofEU 2006). 

Participació Activa i Cooperació: Detalla la implicació de les persones en els àmbits cívic, polític, 
social, econòmic, jurídic i cultural de la societat pel bé comú. Es produeix a diferents nivells, des de 
l'individu fins a la cooperació entre països.



Tercer cercle: 
PERTINENÇA: ser europeus i europees

Sentiment de pertinença: És una forma de conceptualitzar la participació en 
comunitats compartides (per exemple, famílies, escoles, clubs, ciutats, etc.) o el 
sentiment de pertinença a una comunitat particular. 

Herències culturals: Expressions de formes de vida desenvolupades per una comunitat 
que es transmeten de generació en generació, incloent-hi costums, pràctiques, llocs, 
objectes, expressions artístiques i valors.

Herències compartides: Idea de ‘patrimoni comú’, definida pel Consell Europeu como 
els "ideals i principis compartits‚. Els idiomes també són part d’aquesta herència 
compartida. (CofEC 2008b, 3). 

Narratives culturals: Les històries habituals que conformen històricament el que és 
Europa avui i com els ciutadans europeus ho reconeixen. Inclou formes de migració, 
tant forçades com voluntàries.



Descubriu més a: https://dialls2020.eu/ca
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