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Preguntes sobre els eixos del debat sobre interculturalitat en el sistema educatiu de
Catalunya
Eix 1. Avançar en educació intercultural
-

Quins objectius han de guiar l’educació intercultural?
Quines accions cal desenvolupar en un sistema basat en una educació intercultural?
Quines millores caldria introduir en l’actual model d’educació plurilingüe?
Com s’hauria d’avançar en la formació específica del professorat sobre interculturalitat?

Eix 2. Desenvolupar la interculturalitat en l’àmbit local
Quines millores podrien posar-se en pràctica amb relació al projecte de convivència dels
centres?
- Respecte als plans educatius d’entorn i locals, quines mesures s’haurien d’introduir per
desenvolupar la coordinació de l’escola amb les polítiques locals?
- En l’àmbit extern de l’escola (famílies, extraescolars, mitjans de comunicació, xarxes
socials), quines accions caldria desenvolupar per potenciar la interculturalitat i ensorrar
els tòpics que l’entrebanquen?
- De quina manera és necessari interpretar la globalització i la internacionalització de
l’educació en l’àmbit local?
-

Eix 3. Construir la identitat personal i col·lectiva
Quin hauria de ser el paper de les famílies respecte de l’escola en la construcció de la identitat
personal i col·lectiva dels fills, tenint en compte l’origen i la cultura de les famílies?
- Quines accions s’han de posar en joc per fer efectiva la perspectiva de gènere en la
construcció de la identitat personal i col·lectiva?
- Com han de contribuir el centre, els agents educatius i la comunitat escolar a construir la
identitat personal dels infants i joves?
- Com s’haurien de replantejar l’acció tutorial i l’orientació per atendre la construcció de la
identitat personal dels alumnes?
-

Eix 4. Conviure en la diversitat cultural i religiosa
Quins valors haurien de configurar la convivència de la diversitat cultural i religiosa en l’entorn
socioeducatiu?
- De quina manera la reflexió sobre la tradició cultural i religiosa s’hauria de fer efectiva a
l’escola?
- Quins canvis caldria incorporar a la presència de la diversitat cultural i religiosa a l’escola
perquè aquesta avancés en convivència, cohesió i construcció de la identitat?
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