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Presentació de la guia i
estructura d'aquesta
Aquesta guia didàctica pretén ser una eina i instrument per a
acostar-se a les temàtiques sobre la interculturalitat i les migracions des de les escoles de persones adultes. A través d'ella es
treballaran, de manera transversal, els conceptes més importants per a entendre i posar en pràctica la interculturalitat i migracions a tots els nivells educatius impartits a les Escoles de
Persones Adultes.
Aquesta guia s'ha dissenyat amb la intenció de ser una eina
útil tant per al professorat com per a l'alumnat, per la qual cosa
comptarà amb dues parts ben definides: d'una banda, es tractarà
d'oferir una definició de cadascun dels conceptes més importants
sobre la interculturalitat i la migració i, d'altra banda, es comptarà amb casos pràctics i activitats per a realitzar a les aules.
Amb ella ens endinsarem a l'Agenda 20301 i als Objectius de
Desenvolupament Sostenible, emfatitzant en gran manera en
l'ods10 ‘Reducció de les desigualtats’, remarcant la meta 10.7:
Facilitar la migració de les persones, entre altres coses mitjançant l'aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades. Encara que destacarem aquest ods, al llarg de la guia
es presentaran uns altres ods, ja que en major o menor mesura
la transversalitat és inevitable, igual que ho és el tractar el paper
de la migració per a aconseguir un desenvolupament econòmic
i social inclusiu i sostenible.
Amb aquesta guia es pretén mobilitzar al públic a obtindre
una actitud crítica que afavorisca el seu desenvolupament personal i intel·lectual. Per a això, aquesta guia té com a finalitat ser
un instrument i una eina en la qual recolzar-se a l'hora de buscar
informació i aplicar els coneixements apresos i els elaborats per
nosaltres mateixes/os.

1 Per a ampliar la informació es pot accedir a la pàgina Oficial de Nacions Unides
a través del següent enllaç:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

Migració

Per a comprendre i crear una consciència crítica és necessari que
es coneguen els termes i es tinga un vocabulari específic sobre la
temàtica a tractar. Per això, per a començar, és imprescindible
que ens fem les següents preguntes: Què entenem per migració?
I per interculturalitat?
Segons la rae, el concepte migració fa referència a «desplaçament geogràfic d'individus per causes econòmiques o socials»,
i interculturalitat segons la unesco es refereix «a la presència
i interacció equitativa de diverses cultures i a la possibilitat de
generar expressions culturals compartides, a través del diàleg i
del respecte mutu». A partir d'aquests conceptes podrem desenvolupar des de la perspectiva històrica, cultural, social, política,
religiosa i econòmica els termes interculturalitat i migració.

N. de les A: Les autores de la guia som conscients que els temes tractats poden
quedar desfasats o anacrònics a causa de l'actualitat d'aquests. Aquesta guia no
pretén perdurar en el temps, sinó que pretén ser un reflex de les qüestions en
temps present, esperant que els temes avancen, canvien, milloren i s'adapten als
nous temps, confiant siguen més igualitaris.
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Història de la migració
Quan es parla de migració hem de ser conscients de que es tracta
d'un fenomen tan antic com la humanitat. No podem parlar del
desenvolupament de les diferents civilitzacions sense parlar del
seu dret a migrar, ja que, depenent del context històric (guerres,
repressió, falta de recursos), han sigut unes persones o altres les
que s'han vist amb l'obligació o desig d'emigrar a un altre lloc
geogràfic, sent fins i tot les pròpies fronteres les que han anat
modificant-se segons les mobilitzacions.
El concepte de migració fa referència al moviment d'una persona o grup de persones d'un lloc a un altre a través d'una frontera administrativa o política amb la intenció d'establir-se en un
lloc diferent al d'origen.
El procés migratori va des que la persona encara resideix al
país d'origen, presa la decisió de partir i realitza el viatge, fins
que arriba al lloc de destinació, s'instal·la i inicia una sèrie de
processos més o menys establits, que varien segons el cas i el
context del país d'origen. Per tant, aquest procés mai acaba, sent
dinàmic en construir-se i reconstruir-se constantment.
En quant a les migracions hem de plantejar-nos les relacions
ben històriques o d'una altra índole que existeixen entre els països d'origen i els de destinació. Aquests coneixements faran que
entenguem millor l'elecció dels destins per part de la població
que decideix migrar. No ha de sorprendre que el major nombre
d'immigrants que venen a Espanya siguen d'origen llatinoamericà, especialment pels llaços històrics existents així com els convenis sobre migració entre aquests.
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Al llarg dels segles el territori espanyol ha patit grans moviments migratoris, tant interiors com exteriors. Quan es fa referència a les migracions internes es parla dels desplaçaments de
la població entre ciutats sense abandonar el territori. Malgrat
no eixir a l'exterior la població que abandona el seu lloc natal
també és considerada migrant.
Aquest fenomen el podem observar en el cas de l’Estat espanyol, el qual va tindre el seu auge en les dècades dels seixanta i
setanta, on la població es desplaçava de les zones més rurals a
les industrialitzades com Madrid, Barcelona i País Basc. Aquest
continu moviment ha oferit una evolució a nivell demogràfic,
però també cultural, econòmic i polític, aquests continus moviments han afavorit a la interculturalitat i a l'intercanvi de tradicions, i per tant a un major enriquiment quant a valors.
Quant a la migració externa, hem de destacar que no sols fa
referència als immigrants que arriben al nostre territori sinó
que també es tracta del fenomen que afecta als ciutadans/es que
abandonen el nostre país a la recerca de noves oportunitats. Un
exemple clar d'això el trobem en les tres primeres dècades del
S.XX on la població espanyola va patir, buscant refugi i millors
oportunitats especialment a Amèrica Llatina i en importants
ciutats europees com França o Alemanya.
Quan parlem de migracions externes, hem de ser conscients
de la gran varietat de termes que expliquen la condició de la persona migrant, per això considerem necessari enumerar-los. Les
definicions són extretes d'Amnistia Internacional i Nacions Unides, aquestes dues fonts d'informació són de gran fiabilitat, per
això és important que a l'hora de buscar informació les fonts
siguen contrastades i fiables:

Persona sol·licitant d'asil: Una persona sol·licitant d'asil és aquella que ha eixit del seu país i cerca en un altre protecció enfront
de la persecució i violacions greus de drets humans, però que encara no ha sigut reconeguda legalment com a refugiada, perquè
està a l’espera que es prenga una decisió sobre la seua sol·licitud
d'asil. Demanar asil és un dret humà.

Persona refugiada: Una persona refugiada és algú que ha hagut
de fugir del seu propi país perquè allí corre perill de patir violacions greus de drets humans i persecució. Els riscos per a la seua
seguretat i la seua vida són tan grans que no troba més opció
que marxar-se i buscar seguretat fora del seu país. Les persones
refugiades tenen dret a rebre protecció internacional.

Hem de destacar que a pesar que els termes esmentats són els
descrits i utilitzats per la gran majoria dels Estats, no implica que
siguen del tot encertats, per això és important confrontar fonts
i fer ús del millor terme per a referir-se a les persones migrants.

Apàtrida: Persona no considerada com a nacional seu per cap
Estat, conforme a la seua legislació.
Migrant documentat: Migrant que està autoritzat a ingressar i a
romandre en un Estat de conformitat amb les lleis d'aquest Estat
o amb els acords internacionals en què l’Estat siga part, i que
disposa dels documents necessaris per a provar la seua situació
regular al país.
Migrant en situació irregular: Situació administrativa de les persones migrants que no tenen la documentació o autorització legal
requerida per a entrar i/o residir en un territori determinat. La
situació irregular es considera a Espanya una falta administrativa, per aquest motiu no és correcte el terme «migrant il·legal», ja
que la migració no és un delicte. Cal destacar que aquesta situació pot canviar, un migrant pot passar d'una situació irregular a
regular i viceversa.
Migrants menors no acompanyats: Xiquetes i xiquets menors de
18 anys que arriben a un nou país sense ajuda ni cura d'un adult i
la seua tutela recau en l'administració de l'Estat qui ha de vetlar
per la seua protecció.
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En resum, les migracions no són fenòmens que es produïsquen
exclusivament en l'actualitat, sinó que es tracta de moviments de
persones que s'han anat donant al llarg de la història de la humanitat, de la mateixa manera les migracions no afecten un sol
país, sinó que es produeixen en tot el planeta ja siguen migracions externes com a internes.
Abans aquest fenomen en 1948 a París es va signar La Declaració Universal de Drets Humans en la qual trobem en els articles
13, 14 i 15 al·lusions molt clares als drets fonamentals als quals
una persona pot optar, com el circular lliurement i triar la seua
residència.2

2 Per a ampliar aquesta informació pot consultar-se el text íntegre en la següent
adreça: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights.
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Desigualtat global i migracions
L'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 10 de l'Agenda 2030
és el de la «Reducció de les desigualtats» en el qual s'emfatitza
en la necessitat de reduir les desigualtats en tots els àmbits en i
entre els països com una de les metes necessàries per a aconseguir l'èxit d'aquesta.
Les desigualtats són una de les raons més importants que mou
a la població a migrar. Les desigualtats no sols afecten a l'àmbit
econòmic sinó també al social, polític i a tots aquells aspectes
en els quals els Drets Humans es vegen violats. Aquestes desigualtats obliguen la població a migrar a països amb una millor
situació de benestar, a la recerca de major qualitat de vida.
Entre les desigualtats, la pobresa és la que més obliga a migrar.
La seua presència implica un fre per al desenvolupament, la qual
cosa porta a la necessitat de buscar noves oportunitats. Davant
els fluxos migratoris constants que afecten a tots els països, en
2018 l'onu va convocar a Marràqueix a tots els països membres
de l'onu a signar el Pacte Mundial per a la Migració Segura, Ordenada i Regular.3 Aquest pacte va ser signat per tots els països
membres excepte els Estats Units. Com ocorre amb l'Agenda
2030, els pactes no són vinculants ni obligatoris, però sí necessaris per a aprofitar els beneficis de la immigració i evitar riscos
i catàstrofes, per la qual cosa la col·laboració entre països ha de
ser una prioritat, tal com s'identifica en el ods 17 «Aliances per a
aconseguir els Objectius».

3 Per a consultar el text íntegre sobre el pacte mundial per a les migracions es
pot visitar la següent pàgina: https://www.un.org/es/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml.
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Drets humans i persones migrants
Tal com s'ha destacat amb anterioritat en 1948 l'Assemblea General de Nacions Unides acorda i signatura a París la Declaració
Universal de drets Humans. Dels 30 articles que la componen, en
aquesta guia ens centrarem en destacar els que afecten la població migrant, entre els quals destaquem:
Article 13: Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la
seua residència en el territori d'un Estat. Tota persona té dret a
eixir de qualsevol país, fins i tot del propi, i a tornar al seu país.
Article 14: En cas de persecució, tota persona té dret a buscar asil,
i a gaudir d'ell, en qualsevol país. Aquest dret no podrà ser invocat
contra una acció judicial realment originada per delictes comuns
o per actes oposats als propòsits i principis de les Nacions Unides.
Article 15: Tota persona té dret a una nacionalitat. A ningú es privarà arbitràriament de la seua nacionalitat ni del dret a canviar
de nacionalitat.
L'article 13 ve a dir-nos que tota persona gaudeix de llibertat de
moviment, és a dir, a migrar. Però en realitat no té ple dret a entrar o romandre en un altre país. A aquest estat Javier de Lucas
el denomina «Dret a estar en òrbita». Aquesta contradicció implica que sorgisquen els conceptes de migració irregular entre
altres per a denominar a aquesta població, així com instruments
que habilita cada estat per a gestionar l'arribada de migrants
irregulars, com els Centres d'Internament per a Estrangers (CIEs)
repartits per tota Europa. En el nostre territori4 els localitzem a
València, Múrcia, Barcelona, Madrid, Algesires i Las Palmas.

4 PsF és una de les organitzacions que treballen pel seu tancament en el territori
valencià, es recomana visitar la pàgina web de l'entitat https://www.psicologossinfronteras.org/.
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Aquests centres segons els experts en drets humans no haurien de tindre un caràcter penitenciari ni tampoc estar custodiats
per les forces policials, sinó per personal especialitzat. Aquestes
mancances i la vulnerabilitat dels drets que a l'interior es produeixen ha fet que sorgisquen diferents moviments que demanen
els seus tancament immediat. Les lleis d'estrangeria i mesures per
a controlar els fluxos migratoris i les persones migrants són regulades per cada país i sovint s'adopten segons la situació social,
econòmica i política existent al país resultant, en moltes ocasions,
lleis d'estrangeria i mesures racistes, xenòfobes i aporófobes.
L'Article 14 fa referència a totes aquelles persones que temen
per les seues vides i tenen dret de ser acollides com a refugiades, però una cosa important d'aquest article és que l'asil no
és il·limitat, és a dir que no acollirà a aquelles persones que es
troben en processos judicials per crims de guerra o contra la pau
i humanitat.
En 1950 es va crear l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per
als Refugiats (ACNUR),5 amb la finalitat d'ajudar a la població
desplaçada per la Segona Guerra Mundial. Aquesta acció estava
dissenyada per a realitzar-la en un període de tres anys i després
es dissoldria, però en l'actualitat no sols continua existint sinó
que el seu paper en nombrosos conflictes és decisiu per a alleujar i donar solució a la població desplaçada que avui en dia continua sent un fenomen que ve donant-se de manera contínua.
L'article 15 ens endinsa en el món de la població apàtrida, terme que a vegades és impensable per a la població, però segons
dades d'acnur, s'estima que més de 10 milions de persones en
el món ho són. Aquesta xifra segons la mateixa font podria ser
major a causa de la dificultat de control sobre aquestes. Quan
parlem de població apàtrida fem referència a aquelles persones
que no són reconegudes com a nacionals pel seu propi país ni per
cap Estat. El fet de ser una persona apàtrida implica que no puga
exercir molts dels seus drets; el primer és no trobar-se registrat
com a ciutadà i per tant mancar de tot allò que pel fet de ser-ho
se li brinda: l'educació, un treball... en definitiva, una possible
vida digna.6
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La decisió d'emigrar. Dol migratori
La decisió d'emigrar no és una opció senzilla ni que es prenga
a la lleugera, és un plantejament complex i costós. Com s'ha
comentat anteriorment, el procés migratori comença en el moment en què es planteja la idea d'anar a un altre país, es prepara
i es pren la decisió i es viatja al país triat de destinació. Però el
procés no acaba ací, sinó que és un company de viatge que acompanyarà a la persona en tot moment.
La decisió d'emigrar, especialment a l'estranger, comporta
molts pros i contres, per aquest motiu, existeixen moltes associacions que ajuden i acompanyen a les persones en aquest procés.7 Prendre aquesta decisió en moltes ocasions implica comptar amb el suport econòmic de familiars, la qual cosa comporta
o amplia la càrrega que ja només el fet d'optar a la migració
comporta. A aquesta càrrega cal afegir-li la part emocional, més
important inclusivament, ja que aquesta els acompanya al llarg
de les seues vides.
La informació sobre aquest tema és fonamental, moltes persones cauen sota el poder de les màfies, pensant que és l'única
opció d'eixir del seu país, posant en risc les seues vides durant
el viatge sense conéixer la destinació que es trobaran. Segons
la oim8 la desinformació és una característica que es repeteix en
moltes ocasions, per aquest motiu, els països de recepció amb
grans nivells de flux migratori haurien de realitzar campanyes
o oferir informació fiable sobre com migrar de manera segura.
No obstant això, aquesta informació es desconeix, produint que
màfies de tràfic de persones, entre altres, exploten la situació de
vulnerabilitat d'aquestes persones.
5 Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR)
https://www.acnur.org/el-alto-comisionado.html
6 Per a ampliar la informació recomanem visitar el següent enllaç a la pàgina
d'acnur, on s'explica amb detall què implica ser una persona apàtrida: https://
www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10996.pdf ?file=fileadmin/Documentos/BDL/2017/10996.
7 PsF és una de les associacions que s'han especialitzat en l'acompanyament durant
el duel migratori, es recomana en cas de necessitat posar-se en contacte amb ella.
8 OIM: Organització Internacional per a les Migracions.

16

Migració

En moltes ocasions la migració s'observa i es considera des d'un
punt de vista col·lectiu. No obstant això, des d'una perspectiva
individualista i centrada en les conseqüències psicològiques individuals que implica aquest procés, trobem factors comuns que es
produeixen, en major o menor mesura, dins del procés migratori.
Migrar suposa una fase de canvis que comporta una experiència
de pèrdua, és a dir, comporta un procés de dol migratori. Moltes
de les persones que han migrat, han hagut de fer front a situacions límit que, en moltes ocasions, els duu cap a l'exclusió i ataca
a la seua dignitat personal. En migrar, les persones inicien un nou
projecte de vida, la qual cosa comporta canvis transcendentals
que afecten a tots els aspectes de la seua vida. La migració implica
una redefinició dels rols i dels valors individuals que, de vegades
pot produir desajustos en el benestar psicològic de les persones i
afectar la salut mental de les persones migrants.
Joseba Achotegui és un dels psiquiatres que més ha estudiat
sobre el dol migratori, arribant a denominar un estadi psicològic la «Síndrome d'Ulisses». Achotegui ens descriu en els seus
diferents textos com la població migrant es veu assumida en un
dol, en una pèrdua que, encara que pot ser que no siga definitiva, sí que ho és temporal, i per tant, és un aspecte que hauria de
ser considerat. L'anomenada «Síndrome d'Ulisses», patit per les
persones migrants, es caracteritza per la presència d'uns determinats estressors o dols crònics, múltiples i també per l'aparició
d'un conjunt de símptomes psíquics i somàtics que s'emmarquen en l'àrea de la salut mental, en el límit de la psicopatologia
Achotegui planteja l'existència de 7 dols en la migració: la família i els sers estimats, la llengua, la cultura, la terra, l'estatus
social, el contacte amb el grup de pertinença i els riscos per a la
integració física. Aquests dols es donen en tots els processos migratoris en major o menor grau, entre altres coses, però depén
de les condicions en què es done el procés migratori per a considerar-lo simple, complicat o extrem. En les seues investigacions
es planteja l'existència de graus en el dol:
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El simple: aquell que es dona en bones condicions i que pot ser
elaborat, és a dir, quan la persona que emigra és adulta jove que
no deixa arrere fills/es menors, ni parents majors i que pot visitar i fins i tot agrupar.
El complicat: quan existeixen serioses dificultats per a elaborar-ho. És quan la persona que emigra deixa arrere a fills/es menors i/o parents majors, però continua tenint la possibilitat de
visitar i portar-los
L'extrem: és tan problemàtic que no és elaborable, atés que supera les capacitats d'adaptació del subjecte. En aquest cas és quan
es deixa arrere a fills/es, familiars, parents i no hi ha possibilitat
de tornar, de visitar ni tampoc d'agrupació familiar, aquesta situació seria el dol propi de la Síndrome d'Ulisses. En el cas extrem,
tal com s'ha esmentat anteriorment, es dona a conseqüència
d'una sèrie d'estressors que es descriuen a continuació:
Soledat. La separació forçada de la família i els éssers estimats.
La separació de la família és al primer que la persona que emigra
ha d'enfrontar-se. Algunes persones compten amb la possibilitat
de tornar i poder visitar-la, però altres per diferents raons com
no tindre la documentació necessària per a eixir del país o no
comptar amb una solvència econòmica que els permeta viatjar
o bé aconseguir l'agrupació familiar, fa que aflore aquest sentiment provocant un gran sofriment en la persona.
Dol pel fracàs del dol migratori. Quan la persona immigrant no
ha aconseguit l'oportunitat per a seguir avant i comptar amb
una nova vida, el somni amb el qual va eixir s'esvaeix provocant
una situació de tristesa molt forta. A aquest sentiment se li afegeix el de fracàs, haver de tornar al seu país assumint que no ha
sigut possible i havent d'enfrontar-se a vegades a ressentiments
per part de la família.
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La lluita per la supervivència. La lluita comença en algunes ocasions en el viatge migratori, havent d'enfrontar-se a diferents
perills com les màfies, les xarxes de prostitució i els mitjans de
transport (pasteres, camions, etc.) La lluita continua en el dia a
dia, des de buscar un treball, la documentació, un habitatge, etc.
Això implica un gran desgast per a la persona migrant ja que,
en moltes ocasions, malgrat comptar amb un treball, les seues
vides no responen a una situació de comoditat, vivint en pisos
amuntegats i amb una alimentació poc saludable, lluitant per
mantindre la documentació i sent violentats pel sistema públic i
les forces de seguretat de l'Estat, entre altres.

Per tant, el grau de vulnerabilitat en el qual es veuen immerses des del moment que abandonen la família, està influït per:
la ruta per a eixir del país, les xarxes de tràfics, la prostitució,
l'explotació sexual i laboral, els estereotips socials, etc. En l'actualitat existeixen moltes associacions i especialistes que treballen
per a oferir suport psicològic amb la finalitat d'ajudar a afrontar el
dol migratori.
En moltes ocasions tot el camí que les persones migrants han
hagut de realitzar, les situacions personals a les quals s'enfronten i, per descomptat, el dol que els acompanya durant la seua
vida, és desconegut per gran part de la societat, donant lloc a
estereotips i idees totalment infundades que impliquen majors
problemes per a les persones migrants.
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Migració i gènere
Per a oferir una informació rigorosa és important analitzar el
terme «gènere». En moltes ocasions i de manera errònia, es
relaciona aquest terme amb «dona». El gènere fa referència a
tots els gèneres que es puguen donar: dones, homes, lesbianes,
gais, trans, etc.
És important el gènere a l'hora de decidir emigrar?
Existeix desigualtat de gènere davant la migració?

Davant aquestes preguntes, les persones expertes en aquesta
temàtica ens diuen que sí que hi ha diferència i desigualtat de
gènere a l'hora d'emigrar. Per això insten els governs a introduir
en les seues polítiques migratòries ítems que empoderen a les
persones i que promoguen la igualtat i equitat entre els gèneres.
Històricament, és el col·lectiu d'homes el que més ha migrat
a altres països a la recerca de millorar les condicions de vida de
la família, continuant amb el rol reproductiu i com a proveïdor
de la família. No obstant això, avui en dia, no existeix diferència significativa en el percentatge de dones migrants que ajuda
econòmicament a la seua família des del país de destinació.
Malgrat aquesta igualtat en el nombre de dones i homes que
migren, les condicions i obstacles als quals han d'enfrontar-se
tant al país d'origen, en el camí i al país de destinació no són les
mateixes. Les dones es troben en una situació de major vulnerabilitat a l'hora de patir situacions de violència, de tràfic i tràfic
de persones, violacions, etc., durant el seu periple com a migrants, així com abusos i doble discriminació (com a migrant i
com a dona) al país de recepció. Per aquest motiu és important
que els estats amb major flux migratori garantisquen o informen de rutes segures, així com treballar a implantar solucions
que posen fi a aquestes situacions de desigualtat i xenofòbia.
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D'altra banda, amb el concepte gènere i migracions, no sols
parlem de com influeix el fet de ser dona en el procés migratori i
les vulneracions de drets que pateixen de manera múltiple, sinó
també inclou la vulneració de drets que pateixen les persones del
col·lectiu LGTBIQ+.
Les persones del col·lectiu lgtbiq+ (lesbianes, gais, bisexuals,
trans, intersexuals, etc.) en moltes ocasions, migren a la recerca
de millors condicions de vida amb l'objectiu de viure amb llibertat, on puguen exercir tant la seua identitat de gènere i la seua
expressió de gènere, com la seua orientació, ja que en molts països continuen sent estigmatitzades i castigades per això.
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Tal com s'ha esmentat a l'inici de la guia, el terme interculturalitat descriu la interacció entre dues o més cultures de manera
horitzontal. Això implica que cap cultura ha de trobar-se ni tractar-se de manera superior a l'altra, d'aquesta manera s'afavoreix
una major assimilació de les cultures i per tant un enriquiment
per a la societat.
La interculturalitat es gesta a través de l'intercanvi d'experiències, per tant és imprescindible destacar el paper de les migracions. Els processos migratoris han contribuït culturalment tant
en les societats de destinació com en les d'origen, davant aquest
fenomen en l'actualitat la interculturalitat és una característica
de tots els Estats.

Identitat cultural
La identitat cultural fa referència al conjunt de peculiaritats pròpies d'una cultura que permet a les persones identificar-se com
a membres, però també diferenciar-se d'altres grups culturals.
Comprén aspectes tan diversos com la llengua, el sistema de valors i creences, les tradicions, els ritus, els costums o els comportaments d'una comunitat. Aquest conjunt de particularitats,
patrimoni i herència cultural de la col·lectivitat, és el que ve
definint històricament la identitat cultural dels pobles.
És un concepte dinàmic que evoluciona amb la societat i
s'adapta a les seues necessitats i creences. Com s'ha comentat
anteriorment, el procés migratori comença quan la persona encara resideix al país d'origen i mai acaba: s'inicia abans de prendre la decisió de partir i, des d’aquest moment, és un procés
dinàmic que es construeix i reconstrueix constantment a través
del temps, que va produint canvis en la persona.
Aquest procés comporta un canvi en la identitat de la persona migrant i una redefinició dels rols. Aquests canvis poden
convertir-se en fonts de malestar per les exigències del nou context i poden ser fonts d'angoixa i estrés per a l'individu i les
seues famílies.
Un dels rols que es donen en totes les comunitats de persones
migrants és la de mantindre cohesions socials i així preservar les
seues cultures i tradicions, també fa que el dol migratori pel qual
tota persona migrant es veu afectada siga més fàcil de superar
en trobar una comunitat pròxima a ella.
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Diversitat cultural
La diversitat cultural ve a definir les diferents expressions culturals que cada societat aporta a través del seu art, de les seues tradicions, costums de la seua llengua, de tots els aspectes que fan
que una societat o comunitat siga rica en un patrimoni immaterial incalculable. Aquesta diversitat cultural s'ha anat donant
des de l'inici de la humanitat i les seues migracions. L'establir-se
en un lloc nou i mostrar la seua cultura i assimilar la nova fa que
s'obtinga una major visió, també més crítica i sempre basada en
el respecte.
El coneixement de noves cultures i per tant la diversitat cultural amplia les alternatives, alimenta diverses capacitats i valors humans. La diversitat cultural ha d'apreciar-se com a motor
de canvi i de desenvolupament. Per això, per a poder aconseguir
les metes establides en l'Agenda 2030, és fonamental enfortir
les aliances entre els pobles, aprofitant els beneficis que s'obtenen de la riquesa cultural per a fomentar el desenvolupament
humà sostenible.9
La UNESCO destaca que la diversitat cultural ha de conscienciar
a la població del valor positiu que té, a més de la importància de
l'educació com a mecanisme per a aconseguir-ho. Per aquest motiu, s'ha d'introduir aquest concepte en els programes escolars i
posar de manifest que l'educació per al desenvolupament10 és la
millor eina dels Estats per a aconseguir una bona convivència i garantir el compliment dels Drets Humans per a totes les persones.

9 Per a ampliar la informació es recomana visitar la pàgina web de la unesco
on ens parla de la importància de la cultura per al desenvolupament sostenible.
10 Per a aprofundir en el coneixement sobre l'educació per al desenvolupament es recomana visitar la pàgina web de aecid. https://www.aecid.es/ES/
la-aecid/educaci%C3%B3n-y-sensibilizaci%C3%B3n-para-el-desarrollo/%C2%BFqu%C3%A9-es-la-educaci%C3%B3n-para-el-desarrollo
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La diversitat cultural, encara que semble un concepte abstracte, la trobem en cada expressió d'art i en aquelles situacions i
llocs més quotidians com, per exemple:

Resolució de conflictes
en espais amb diversitat cultural

En l'educació: la diversitat cultural dins de l'aula fomenta la interculturalitat. Actualment és difícil concebre una aula on tot
l'alumnat pertanya a una única nacionalitat, aquesta situació
s'ha normalitzat pel que indica que les aules són els millors llocs
per a treballar aquest concepte.

Hem de partir de la premissa que vivim en món globalitzat i la diversitat és una de les característiques que ho identifiquen. Aquesta
diversitat cultural pot generar, a vegades, conflictes interculturals
que, com a equip pertanyent al sistema educatiu, hem de conéixer, així com comptar amb instruments i eines de mediació intercultural que ens ajuden a resoldre aquests conflictes.
Per a afrontar els conflictes hem d'analitzar-los i comprendre'ls mantenint en tot moment una actitud crítica. Quan parlem
de conflicte, fem referència a les discrepàncies entre dues o diverses persones, l'important és que, en moltes ocasions a més
dels diferents punts de vista, també existeixen sentiments i
emocions. Per això, és important que una tercera persona amb
criteri establisca els punts per a la mediació per a aconseguir
un desenllaç pacífic en la qual no hi ha una part guanyadora i
l'altra perdedora. És primordial que, la persona que actua com a
mediadora, no oferisca el seu suport a cap de les parts involucrades. Per tant, per a dur a terme la resolució de conflictes es pot
utilitzar les següents estratègies:

En la gastronomía: la diversitat cultural fa que en una mateixa
ciutat puguem degustar la gastronomia típica de molts països,
coneixent les seues tradicions i mètodes culinaris, enriquint la
gastronomia pròpia.
En la religió: existeix un gran nombre de religions i de pràctiques
religioses en el món, el poder conéixer-les i participar d'elles implica un gran aprenentatge a nivell teològic i de valors humans.
Al cinema: és una de les expressions artístiques més riques i receptives per a la societat. A través d'aquest art podem conéixer
nous llocs, cultures, tradicions i característiques.
En la música: es tracta d'una de les expressions culturals més
benvolgudes i amb un paper important en el desenvolupament
de la identitat dels pobles. En cada poble i/o cultura existeix una
composició musical que identifica a les persones que pertanyen
a una comunitat determinada, és a dir, l'identificar les arrels
d'un poble amb les seues històries orals i tradicions.
En els esports: a través dels jjoo, mundials, copes continentals,
nacionals, ens apropem a moltes cultures. L'esport ha de ser vist
com un punt de trobada entre les diferents cultures, com una
expressió que es repeteix en totes.
En la globalització: procés que ha facilitat el coneixement d'altres
cultures, viatjar i conéixer tradicions comunitàries, enriquint el
coneixement del Nord i del Sud global.

—Comunicar a les dues parts les raons del conflicte, mostrar els
seus sentiments, emocions i desitjos.
—Mantindre sempre una horitzontalitat en les converses, aïllar
qualsevol indici de superioritat o de lideratge.
—Les persones implicades en el conflicte cooperen per a resoldre el conflicte.
—La tercera persona que actua com a mediador/a deu adoptar una actitud neutral, mai ha de posicionar-se cap a cap de les
parts, mantenint un clima pacífic i que oferisca seguretat.
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A més de les estratègies, hem de comptar amb tècniques molt
específiques per a treballar en els conflictes, entre elles destaquem:
La mediació: una persona aliena al conflicte actua com a mediadora per a resoldre'l, la seua principal missió és aconseguir que
les dues parts arriben a un acord consensuat. Aquest procés pot
ser extrapolat a qualsevol àmbit, l'educatiu, laboral i personal.
Perquè la mediació resulte reeixida la base fonamental ha de ser
la comunicació. La mediació intercultural és fonamental per a
resoldre conflictes en els quals les diferències culturals siguen
el principal obstacle de comunicació, en aquests casos també
actuarà com a traductora.
La negociació: l'important d'aquesta fase és que les dues parts
arriben a un acord sense que haja d'intervindre la figura de mediador/a, per a arribar a aquesta solució les dues parts han col·laborat perquè així siga.
L'arbitratge: aquesta tècnica s'utilitza quan entre les dues parts
no hi ha possibilitat d'arribar a un acord, per tant, una tercera
persona aliena serà la que prenga la decisió final, aquesta decisió
serà acceptada per les dues parts.
La resolució dels conflictes no sempre compta amb un mateix final, hem de ser conscients que a vegades buscar una solució que
satisfaça a totes les parts pot ser difícil, però no per això hem
d'abandonar la idea d'intentar-ho.
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Falsos mites sobre la migració
«La migració és un tema central en el nostre temps. Tots els anys,
milions d'homes i dones abandonen les seues llars i travessen les
fronteres nacionals a la recerca d'una major seguretat humana
per a ells mateixos i per a les seues familiars» Oficina Internacional del Treball Ginebra, 2004.11
La migració exerceix múltiples efectes al país de destinació;
amb l'arribada de migrants existeix la possibilitat de generar
més detractors en transmetre aquest flux migratori com una
càrrega econòmica per a l'Estat; a nivell social existeix la preocupació al fet que augmente la desocupació davant l'arribada de
població activa i, per tant, de competitivitat en el mercat laboral.
Aquestes connotacions negatives davant l'arribada de migrants són la base de la xenofòbia, en moltes ocasions la societat
es basa en falsos arguments i mites i en discursos xenòfobs de
moviments socials i d'algunes forces polítiques que en l'actualitat estan emergint per tota Europa, en les quals la base del
discurs gira al voltant d'aquests falsos mites. Per a això, és important que es treballe, des de l'àmbit educatiu, la cultura de
pau.12 Hi ha moltes definicions sobre aquest concepte, però en
línies generals podem dir que fa referència al conjunt de costums, coneixements i comportaments que rebutgen la violència
i prevenen els conflictes.
Partint de la base que la migració és un Dret Humà, tal com es
recull en els articles 13 i 14 de la Declaració Universal dels Drets
Humans de 1948, hem de plantejar-nos com a persones què té
més valor: el cost econòmic que pot repercutir a un estat o el
cost humà.

11 Per a ampliar la informació es pot visitar la web oficial de l'Oficina Internacional del treball https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/
documents/publication/dwcms_080712.pdf
12 Recomanem visitar la pàgina de la Unesco per a aprofundir més en la cultura
de pau https://es.unesco.org/themes/programas-construir-paz
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Abans de crear-nos una opinió és important informar-se, sempre buscant fonts fiables que ens donen una visió global i crítica
de la realitat; i alhora saber i conéixer les raons que mouen a les
persones migrants a abandonar les seues llars, saber en quines
condicions ho fan i què es troben al país receptor, abans d'emetre un judici sobre les repercussions de la migració hem d'educar-nos en aquest fenomen.
Per a aconseguir que l'Agenda 2030 siga una realitat, en aquest
apartat es convida revisar el ods 8 que estableix la promoció del
creixement econòmic inclusiu i sostenible, l'ocupació i el treball
decent per a tots. El ods 10 va dirigit a reduir la desigualtat als
països i entre ells el ods 16, que està dedicat a promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible,
facilitar l'accés a la justícia per a tots i construir a tots els nivells
institucions eficaces que rendisquen comptes.

Activitats
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Activitats

Activitat 1. Intercanvi de rols. Teatre d'ombres

Activitat 2. Investigació periodística

Objectius

Treballar el diàleg com a valor fonamental entre participants d'un grup. Reflexionar de manera individual i col·
lectiva sobre els valors dels participants. Compartir els
valors individuals amb el grup i conéixer els valors dels
altres. Treballar l'empatia.

Objectius

Valorar diferents punts de vista. Treballar l'objectivitat.
Reflexionar sobre les idees preconcebudes o apreses. Compartir els diferents punts de vista i conéixer els dels altres.
Treballar el respecte i la tolerància a les idees diferents.

Desenvolupament
de l'activitat

Es treballa en grup una xicoteta representació d'una escena. Una família que, davant una amenaça de vida, ha de
separar-se i alhora fugir per a salvar-se. Uns són els policies fronterers i altres la família. Es deixa que es construïsquen els diàlegs i que cadascun es posicione amb el seu
personatge. A l'hora d'interpretar-ho, el professor fa que
es canvien els rols.

Desenvolupament
de l'activitat

Es treballa en grup. Entre tota la classe es tria una notícia
important sobre migració de qualsevol diari. Es retalla. Es
busca la mateixa notícia en els altres tres periòdics. Es van
apuntant les diferències i les coincidències en una pissarra
o en un paper. Una vegada fet això es valora la interpretació d'uns i d'uns altres.

Destinatari

Activitat dirigida a tot l'alumnat i grups sense distinció.

Destinatari

Activitat dirigida a tot l'alumnat i grups sense distinció.

Duració

Diverses sessions, però pot modificar-se segons les possibilitats del centre i la disposició de l'alumnat.

Duració

Diverses sessions, però pot modificar-se segons les possibilitats del centre i la disposició de l'alumnat.

Recursos

Quatre periòdics del mateix dia, p. ex.: ABC, El País, El
Mundo, La Vanguardia.

Recursos

Paper, llapis i si es pot algun material d’attrezzo.

Avaluació

Al final de l'activitat la persona que modera l'activitat realitzarà una sèrie de preguntes:
Com t'has sentit?
Què és el que pitjor t'ha semblat?
T'has sentit incòmode/a? Per què?
Alguna vegada has viscut una situació així i l'has valorada
de manera diferent? Ha canviat el teu punt de vista després de la representació?

Avaluació

Al final de l'activitat es plantejaran les diferents versions
que es donen, donant lloc a investigar el perquè d'això, si
depén de la ideologia del periòdic o del públic al qual va
destinat. Amb aquesta activitat es plantejarà la necessitat
de ser persones crítiques, capaces de crear les seues pròpies respostes davant esdeveniments de qualsevol índole.

Conclusió

El treball amb exemples reals fa qüestionar-se idees que,
d'una altra manera, mai s'haurien plantejat. L'alumnat té
l'oportunitat de plantejar-se qüestions de migració en un
entorn saludable. Es promou la igualtat i es propicien canvis d'actitud que milloren la posició dels immigrants en
la societat.

Conclusió

L'alumnat té l'oportunitat de plantejar-se qüestions de
migració en un entorn saludable. Es promou la igualtat i
es propicien canvis d'actitud que milloren la posició dels
immigrants en la societat.
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Activitats

Activitat 3. Visionat

Activitat 4. Esforç d'empatia

Objectius

Valorar diferents punts de vista. Treballar l'objectivitat.
Reflexionar sobre les idees preconcebudes o apreses. Compartir els diferents punts de vista i conéixer els dels altres.
Treballar el respecte i la tolerància a les idees diferents.

Objectius

Valorar diferents punts de vista. Reflexionar sobre les idees preconcebudes o apreses. Compartir els diferents punts
de vista i conéixer els dels altres. Treballar el respecte i la
tolerància a les idees diferents.

Desenvolupament
de l'activitat

Es triarà un documental de la bibliografia o aquell que
considere el professorat més adaptat a l'aula en la qual
serà projectat. Al final de la projecció el professorat iniciarà un debat ordenat en el qual es plantegen els dubtes així
com les reaccions que provoquen en l'actitud de l'alumnat
després de la seua visualització.

Desenvolupament
de l'activitat

Destinatari

Activitat dirigida a tot l'alumnat i grups sense distinció.

El professorat ajuda els alumnes a pensar en moments de
la seua vida en els quals s'ha donat una discriminació per
migració en les seues vides o en les dels seus familiars o
amics en les quals no s'han sentit a gust. S'estableix un
diàleg entre tots els participants de la classe. Per a realitzar
aquesta activitat s'iguala la situació de migració dins d'un
mateix país a la de les migracions actuals. Pràcticament
tots tenim un familiar o nosaltres mateixos que ens hem
mudat de ciutat per treball o per estudis.

Duració

Diverses sessions, però pot modificar-se segons les possibilitats del centre i la disposició de l'alumnat.

Destinatari

Activitat dirigida a tot l'alumnat i grups sense distinció.

Recursos

Ordinador o pantalla per a projectar. Exemples de documentals en la bibliografia d'aquesta mateixa guia.

Duració

Diverses sessions, però pot modificar-se segons les possibilitats del centre i la disposició de l'alumnat.

Avaluació

L'activitat es valorarà segons la mena de debat, les qüestions que es plantegen i les reaccions davant el documental.

Recursos

Paper i material d'escriptura.

Conclusió

Les històries completes mostren una altra manera de
plantejar les coses. Escoltar històries diferents ajuda a entendre altres punts de vista. L'alumnat té l'oportunitat de
plantejar-se qüestions de migració en un entorn saludable.
Es promou la igualtat i es propicien canvis d'actitud que
milloren la posició dels immigrants en la societat.

Avaluació

Es valora la situació personal de cadascun. Sempre en positiu es reflexiona sobre el punt de vista dels altres.

Conclusió

Escoltar en primera persona històries diferents ajuda a entendre altres punts de vista. En empatitzar es plantegen
situacions d'enteniment que en altres ocasions no sorgeixen. L'alumnat té l'oportunitat de plantejar-se qüestions
de migració en un entorn saludable. Es promou la igualtat
i es propicien canvis d'actitud que milloren la posició dels
immigrants en la societat.
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Activitats

Actividad 5. Mural de les diferències i
		
les semblances

Activitat 6. Tela d’aranya

Objectius

Descobrir la nostra manera de comportar-nos. Analitzar
quins són els factors que juguen un paper important en
la percepció que tenim de les i els «altres». Comprendre
la diversitat cultural de la societat actual. Augmentar la
cohesió grupal perquè tinguen consciència de grup i facen
el treball de manera grupal. Crear actituds favorables a la
diversitat de cultures.

Objectius

Reflexionar sobre l'enriquidor que és tindre coses de diferents països. Conéixer la gran diversitat que existeix en el
món. Descobrir que necessitem d'uns altres per a cobrir
totes les nostres necessitats. Mostrar la importància del
contacte cultural. Fomentar de manera dinàmica i oberta
el contacte positiu entre les diferents cultures. Augmentar
la cohesió grupal.

Desenvolupament
de l'activitat

Es tracta de crear un tauló en la classe de manera que
l'alumnat vaja posant en ell fotos, dibuixos, retallades de
periòdics, revistes, etc. de coses que perceben com a «diferents». Cada persona que pose alguna cosa en el mural
haurà d'explicar a la classe per què el posa.

Desenvolupament
de l'activitat

Destinatari

Activitat dirigida a tot l'alumnat i grups sense distinció.

Duració

Diverses sessions, però pot modificar-se segons les possibilitats del centre i la disposició de l'alumnat.

Recursos

Tauló de suro. Retoladors. Folis. Periòdics. Fotos.
Docents, monitors/as, educadors/as.

El grup de classe haurà de formar un cercle. La persona
que dirigeix l'activitat començarà dient alguna cosa que
hi ha a Espanya d'altres països i li passaran el cabdell a un
dels integrants del cercle i així successivament sense desfer la «tela d'aranya» que es forme. És important que cada
vegada se li passe a un alumne diferent i que cada resposta
responga a la pregunta: Què hi ha a Espanya d'altres llocs?
No val repetir. Si dona temps, es pot desfer la tela d'aranya
de manera inversa, és a dir, anar dient coses que en altres
països hi ha d'Espanya en el mateix ordre amb el qual s'ha
format la tela d'aranya. Si és possible, aneu posant en la
pissarra les diferents respostes que es vagen dient.

L'activitat es valorarà segons la mena de debat, les qüestions que es plantegen i les reaccions davant el documental.
Aquesta activitat s'avaluarà a partir de l'observació de la
participació. És important parar atenció en la participació
i les característiques del que han marcat com a «diferent».

Destinatari

Activitat dirigida a tot l'alumnat i grups sense distinció.

Avaluació

Duració

Diverses sessions, però pot modificar-se segons les possibilitats del centre i la disposició de l'alumnat.

Recursos

Llana. Docents, monitors/as, educadors/as.

Avaluació

Aquesta activitat serà avaluada de manera positiva si en
acabar cada taller han sigut capaços de fer la tela d'aranya
i desembolicar-la. S'avaluarà la participació de l'alumnat
igual que si han sabut escoltar i comportar-se com un bon
grup.

Conclusió

Amb aquesta activitat es fomentarà el joc en equip, fomentant la companyia.

Conclusió

Al final de l'activitat es realitzarà un resum de les semblances i les diferències. La conclusió en moltes ocasions serà
la de fomentar la cohesió i el respecte, ja que es posaran
de manifest que malgrat les diferències —les quals són les
que enriqueixen una cultura— hi ha moltes coses que ens
uneixen i que practiquem d'igual manera.
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Activitat 7. La bassa

Activitat 8. El nostre arbre genealògic

Objectius

Fomentar de manera dinàmica i oberta el contacte positiu
entre les diferents cultures. Augmentar la cohesió grupal.

Objectius

Fomentar entre l'alumnat la investigació i la curiositat. Conéixer les nostres arrels. Estrényer llaços amb altres països.

Desenvolupament
de l'activitat

La persona encarregada del grup distribuirà per tota l'aula
fulles de periòdic separades les unes de les altres. Al centre
de l'aula col·locarà fulles juntes per a formar la bassa. Cada
participant haurà de romandre sobre una fulla de periòdic, el sòl equival a l'aigua, les fulles es poden compartir.
Sonarà una música de fons i l'alumnat anirà passejant per
l'aula, una vegada s'apague la música hauran de saltar a
una fulla, la persona que quede sense trepitjar un paper
queda eliminat. Cada volta es va llevant una fulla. La bassa haurà d'acollir a tantes persones com siga possible, no
importa la manera en la qual s'aconseguisca, ja que al final no quedaran més fulles escampades per l'aula. Els que
queden en centre, és a dir en la bassa, seran els que han
aconseguit sobreviure al viatge.

Desenvolupament
de l'activitat

L'alumnat de manera individual elaborarà el seu propi
arbre genealògic, preguntant als seus familiars o desplaçant-se fins al registre civil de la seua localitat. En l'arbre
no sols apareixerà el nom del seu avantpassat sinó també
el seu origen i una xicoteta biografia de la mateixa que
serà presentada a la resta de la classe. De manera individual es presentarà cadascun dels arbres realitzats.

Destinatari

Activitat dirigida a tot l'alumnat i grups sense distinció.

Duració

Diverses sessions, però pot modificar-se segons les possibilitats del centre i la disposició de l'alumnat.

Recursos

Cartolina gran. Material d'escriptura.

Destinatari

Activitat dirigida a tot l'alumnat i grups sense distinció.

Avaluació

Duració

Diverses sessions, però pot modificar-se segons les possibilitats del centre i la disposició de l'alumnat.

Recursos

Fulles de periòdic.

Aquesta activitat s'avaluarà des del punt de vista de la
interculturalitat, és a dir, es posarà de manifest que un
percentatge molt elevat de l'alumnat de manera directa o
indirecta procedeix d'una família de migrants. Això plantejarà que la immigració no sols es dona fora de les fronteres sinó també en el territori.

Avaluació

La persona encarregada del grup, una vegada finalitzada
l'activitat preguntarà sobre el seu estat anímic, com s'han
sentit al llarg del trajecte, com han actuat com a grup, si
existeix la solidaritat.

Conclusió

Conclusió

El grup sencer es reunirà en cercle una vegada finalitzada
l'activitat, les persones que han pogut arribar a la bassa
explicaran com s'han sentit. Ací es donaran a conéixer les
pors, els nervis i les sensacions que una situació així pot
provocar. El més important serà analitzar el canvi d'actitud, en cas que se de, presentar les emocions i reaccions
que s'han tingut.

El professorat conclourà l'activitat amb una acostament
entre l'alumnat, ja que molts d'ells hauran patit la migració bé siga a l'exterior o a l'interior del nostre territori, establint pautes com el dol que això provoca siga de l'índole
que siga, les penúries, les pors que els seus avantpassats
van viure. Aquesta activitat afavorirà la cohesió de grup
i segur que moltes actituds preestablides sense cap fonament es veuran modificades.
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Activitat 9. Cuinem?

Actividad 10. Biblioteca humana

Objectius

Fomentar la cohesió grupal. Fomentar entre l'alumnat la
investigació i la curiositat. Presentar la importància de la
interculturalitat en l'elaboració de la nostra cuina.

Objectius

Conéixer la història d'un país. Reflexionar sobre el que ens
han comptat i el que sabíem. Crear actituds favorables a la
diversitat de cultures.

Desenvolupament
de l'activitat

Es triarà un plat tradicional de la nostra cuina com pot ser la
truita de creïlla. Una vegada triat es procedirà a buscar l'origen dels ingredients que la formen i s'anotaran en la pissarra.

Desenvolupament
de l'activitat

Destinatari

Activitat dirigida a tot l'alumnat i grups sense distinció.

Duració

Una hora, però pot modificar-se segons les possibilitats del
centre i la disposició de l'alumnat.

Cada alumna/e de la classe, així com el/la tutor/a de la
mateixa serà protagonista durant un dia davant la classe.
Elaborarà un història de la seua vida, d'un moment determinat o de la vivència que vol compartir amb la resta, a
partir d'ací la narrarà en primera persona convertint-se
en un llibre humà, el qual tenen una història i unes/us
protagonistes que mereixen ser escoltades i escoltats. En
finalitzar el seu relat es procedirà a un debat en què el
públic present podrà preguntar allò que considere oportú.

Recursos

Docents. Alumnat. Aula d'informàtica. Rotllo de paper continue. Material d'escriptura.

Destinatari

Activitat dirigida a tot l'alumnat i grups sense distinció.

Avaluació

Aquesta activitat avaluarà com la interculturalitat ha propiciat el desenvolupament de la nostra cuina i els seus orígens. Donant a entendre que, sense el descobriment com
és el cas de la creïlla i la seua introducció en el nostre territori, hui no tindríem un dels plats més reconeguts i que
marca la nostra gastronomia.

Duració

Diverses sessions, però pot modificar-se segons les possibilitats del centre i la disposició de l'alumnat.

Recursos

Docents i alumnat.

Avaluació

Amb aquesta activitat es pretén avaluar l'actitud de les persones assistents, les seues reaccions davant l'escoltat així
com si el relat ha influït en un canvi d'actitud.

Conclusió

Amb aquesta activitat es pretén realçar la importància de
cada persona, destacar que tota persona és protagonista de
la seua història i que mereix ser contada. Al mateix temps
es crearà un ambient d'igualtat ja que tot el públic només
comptarà amb la seua pròpia història com a eina. En finalitzar es pretén haver aconseguit una major cohesió de grup.

Conclusió

Aquesta activitat ens acostarà a altres llocs, a moments històrics on les relacions entre els països i les seues aliances
propiciaven l'intercanvi cultural. I que gràcies a això, en
l'actualitat comptem amb una cultura i una gastronomia
reconeguda i valorada a nivell mundial. També fomentarà
la cohesió del grup enfortint els llaços d'amistat.
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Acord
Schengen

Acord intergovernamental signat en 1985, mitjançant el qual es
crea una zona de lliure circulació a Europa, sense controls en
el seu espai territorial i en els llocs fronterers aeris, terrestres i
marítims dels diferents països signataris.

Aculturació

Adopció progressiva d'elements d'una cultura estrangera —idees, termes, valors, normes, conductes, institucions, etc.— per
persones d'una cultura determinada.

Amnistía

En el context de les migracions, es tracta d'un perdó general que
s'usa al costat de la «legalització» i es confereix a persones que
poden demostrar que resideixen al país on és atorgada l'amnistia, malgrat el fet que tal residència fora il·legal.

Apàtrida
de facto

Situació de persones que posseeixen la nacionalitat d'un Estat
però que, havent eixit d'aquest, no gaudeixen de la seua protecció ja siga perquè declinen reclamar tal protecció o perquè
l'Estat refusa protegir-les.

Asil
diplomàtic

Refugi que els Estats poden atorgar fora de les seues fronteres,
en llocs que gaudeixen d'immunitat, a persones que sol·liciten
protecció de l'autoritat que les persegueix o sol·licita. Tot l’Estat
té dret a concedir asil, però no està obligat a atorgar-ho ni a declarar per què ho nega.

CIEs

Els Centres d'Internament d'Estrangers són un instrument estés per tota la Unió Europea adoptat en desenvolupament de la
política migratòria comuna subscrita en l'Acord de Schengen de
1985. Es tracten d'establiments públics de caràcter no penitenciari on es reté de manera cautelar i preventiva durant un màxim
de 60 dies, a migrants en situació irregular sotmesos a expedient
d'expulsió del territori nacional.

Deportació

Acte de l'Estat en l'exercici de la seua sobirania mitjançant el
qual envia a un estranger fora del seu territori, a un altre lloc,
després de rebutjar la seua admissió o d'haver-se-li acabat el permís de romandre en aquest Estat.

Dret d'asil

En termes genèrics s'usa en dos sentits: el dret de concedir l'asil
—un Estat pot donar asil en el seu territori a qualsevol persona a
la seua plena discreció— i el dret de tota persona a buscar asil i a
gaudir d'ell en qualsevol país. (Art. 14 de la Declaració Universal
dels Drets Humans, de 1948).

Dret
humanitari

Conjunt de normes i principis de dret internacional establits per a
la protecció de les persones, en temps de guerra o conflicte armat.
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Dret a la
La família, element natural i fonamental de la societat té el dret
unitat familiar a viure unida, rebre respecte, protecció, assistència i suport conforme a l'estipulat en la Declaració Universal dels Drets Humans
de 1948 (Art. 16).
Dret a eixir

Desplaçats
externs

Desplaçats
interns

Restricció de la llibertat de moviment d'una persona per les autoritats de l'Estat. Hi ha dos tipus de detenció: detenció penal
que té com a propòsit el càstig per la realització d'un delicte, i
detenció administrativa vinculada a altres circumstàncies no penals que donaran lloc a altres mesures administratives, com, per
exemple, la deportació o l'expulsió. En la majoria dels països els
migrants irregulars estan subjectes a detenció administrativa ja
que han violat les normes d'immigració, la qual cosa no es considera un delicte. En molts Estats, un estranger pot ser detingut
en espera d'una decisió sobre l'estatus de refugiat o d'una decisió
sobre la seua admissió o la seua expulsió, per exemple, en un
cie, on podrà estar retinguda un màxim de 60 dies.

Estat/País
d'origen

Estat del qual siga nacional la persona de què es tracte.

Estat de
trànsit

Qualsevol Estat pel qual passe la persona interessada en un viatge a l'Estat de destinació o d'origen.

Exclusió

Denegació formal d'admissió d'un estranger en un país. En alguns Estats els oficials de frontera o altres autoritats tenen el
poder de rebutjar l'entrada d'estrangers; en uns altres, aquesta
ordre emana d'una autoritat judicial després d'una audiència.

Expulsió

Acte d'una autoritat de l'Estat amb la intenció i l'efecte d'assegurar l'eixida del territori d’aquest Estat d'una o diverses persones,
contra la seua voluntat.

Expulsió
col·lectiva

L'expulsió col·lectiva o en massa d'estrangers està prohibida per
nombrosos instruments internacionals.

Extradició

Lliurament formal de persones, basada generalment en tractats
internacionals o en arranjaments entre Estats, d'un Estat a un
altre que és requerida judicialment per a processar-les, així com
a les processades, les declarades culpables o les condemnades a
complir una pena de privació de llibertat. (Art. 1 de la Convenció Interamericana sobre Extradició, subscrita a Caracas el 25 de
febrer de 1981).

Tota persona té el dret a eixir de qualsevol país, fins i tot del propi.
(Art. 13 (2) de la Declaració Universal dels Drets Humans, 1948).

Dret de retorn D'acord amb l'Article 13 (2) de la Declaració Universal dels Drets
Humans de 1948 «tota persona té dret a (...) tornar al seu país».
Article 12 (4) del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de
1966, «Ningú podrà ser arbitràriament privat del dret a entrar en
el seu propi país». No obstant això, el paràgraf 3 del mateix article preveu unes certes restriccions: «Els drets abans esmentats
no podran ser objecte de restriccions excepte quan aquestes es
troben proveïdes en la llei, siguen necessàries per a protegir la
seguretat nacional, l'ordre públic, la salut o la moral públiques
o els drets i llibertats de tercers i siguen compatibles amb els
altres drets reconeguts en el present Pacte».
Drets
Humans

Detenció

Els drets humans són els drets que tenim bàsicament per existir
com a éssers humans; no estan garantits per cap estat. Aquests
drets universals són inherents a tots nosaltres, amb independència de la nacionalitat, gènere, origen ètnic o nacional, color,
religió, idioma o qualsevol altra condició. Varien des dels més
fonamentals —el dret a la vida— fins als quals donen valor a la
nostra vida, com els drets a l'alimentació, a l'educació, al treball,
a la salut i a la llibertat.
Persones que han hagut d'abandonar el seu país degut a externs
persecució, violència generalitzada, violació massiva de drets
humans, conflictes armats o altres situacions d'aquesta naturalesa. Aquests individus fugen, sovint, en massa. A vegades també
se'ls denomina «refugiats de facto».
Persones que s'han vist forçades o obligades a fugir o deixar la
seua residència habitual, particularment com a resultat o per
a evitar els efectes d'un conflicte armat, situació de violència
generalitzada, violació dels drets humans o desastres naturals o
humans i que no han travessat una frontera d'un Estat internacionalment reconegut.

Desplaçament Trasllat forçós d'una persona de la seua llar o país degut, en general, a conflictes armats o desastres naturals.

Feminització Creixent participació de la dona en els moviments migratoris.
de la migració Les dones es desplacen hui amb major independència i ja no en
relació amb la seua posició familiar o sota l'autoritat de l'home.
Fugida de
cervells

Emigració de persones capacitades o talentoses del seu país d'origen a un altre país, motivada per conflictes o falta d'oportunitats.
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Grups
vulnerables

Grups o sectors de la societat amb majors possibilitats que altres
grups dins de l'Estat de ser sotmesos a pràctiques discriminatòries, violència, desastres naturals o ambientals o penúria econòmica. Qualsevol grup o sector de la societat (dones, xiquets,
ancians) més vulnerables en període de conflicte o de crisi.

Integració

Procés pel qual les persones migrants, tant individualment com
en grup, són acceptades en una societat. Els requisits particulars
exigits per a la seua acceptació per una societat varien d'un país
a un altre. La responsabilitat de la integració recau no solament
en les persones migrants sinó també en el govern receptor, les
institucions i les comunitats.

Migració
clandestina

Migració secreta, oculta o dissimulada en violació dels requisits de migració. Ocorre quan una persona estrangera viola les
regulacions d'ingrés a un país; o quan havent ingressat al país
legalment prolonga la seua estància en violació de les normes
d'immigració.

Migració
de retorn

Moviment de persones que tornen al seu país d'origen o a la
seua residència habitual, generalment després d'haver passat almenys un any en un altre país. Aquest retorn pot ser voluntari
o no. Inclou la repatriació voluntària.

Migració
espontània

Moviment de persones o grup de persones que inicien i realitzen els seus plans de migració, sense assistència. En general,
aquesta migració és causada per factors negatius al país d'origen
i per factors atractius al país d'acolliment; es caracteritza per
l'absència d'assistència de l'Estat o de qualsevol un altre tipus
d'assistència nacional o internacional.

Migració
facilitada

Migració regular encoratjada o estimulada, fent que el viatge de
les persones siga més fàcil i convenient. Això pot comprendre diferents mesures, entre les quals, per exemple, la modernització
del sistema de visat o procediments i personal més eficient en la
inspecció de les persones passatgeres.

Migració
forçosa

Terme genèric que s'utilitza per a descriure un moviment de
persones en el qual s'observa la coacció, incloent l'amenaça a la
vida i la seua subsistència, bé siga per causes naturals o humanes. Per exemple, moviments de persones refugiades i de desplaçades internes, així com persones desplaçades per desastres
naturals o ambientals, desastres nuclears o químics, fam o projectes de desenvolupament.

Migrant
econòmic

Persona que havent deixat el seu lloc de residència o domicili habitual cerca millorar el seu nivell de vida, en un país diferent al
d'origen. Aquest terme es distingeix del de «persona refugiada»
que fuig per persecució o de la refugiada de facto que fuig per
violència generalitzada o violació massiva dels drets humans.
També s'usa per a fer referència a persones que intenten ingressar en un país sense permís legal i/o utilitzant procediments
d'asil de mala fe. Així mateix, s'aplica a les persones que s'estableixen fora del seu país d'origen per la duració d'un treball
de temporada —collites agrícoles— anomenats «treballadors de
temporada» o temporers i temporeres.

Migrant per
pobresa

Individu forçat a migrar per necessitats econòmiques.

Ordre
d'expulsió

Acte administratiu d'un Estat per ell que es comunica a un no
nacional la prohibició de romandre en el territori d’aquest Estat. Aquesta ordre es dona si la persona va entrar il·legalment al
territori d'aqueix Estat o si ja no està autoritzada a romandre en
ell. Aquesta ordre va acompanyada, en general, de la notificació
que serà executada, de ser necessari, per mitjà de la deportació.

Orientació
cultural

Cursos de capacitació impartits a les persones migrants per a
facilitar-los el coneixement del país receptor.

Pèrdua de
nacionalitat

Pèrdua de nacionalitat pot resultar d'un acte de la persona
—expatriació, renúncia deliberada, pèrdua automàtica per l'adquisició d'una altra nacionalitat— o de l'Estat —desnaturalització—. La desnaturalització és un acte administratiu unilateral de
l'Estat pel qual es priva a la persona de la nacionalitat. Encara
que no hi ha regles uniformes en les diferents legislacions dels
Estats, alguns estableixen requisits per a això: participació en
un servei militar o civil estranger, acceptació de condecoracions
d'altres països, acceptació de distincions d'altres Governs, condemna per determinats crims. Encara que la matèria relativa a
l'adquisició i pèrdua de la nacionalitat se situa, en general, en
el dret intern, els Estats han de complir amb les normes de dret
internacional relacionades amb la nacionalitat. L'Article 15 (2) de
la Declaració Universal dels Drets Humans, de 1948, assenyala
que «A ningú es privarà arbitràriament de la seua nacionalitat ni
del dret a canviar de nacionalitat».

Permís de
residència

Document legal expedit per les autoritats competents d'un Estat
a una persona estrangera en el qual es fa constar que aqueixa
persona té dret a viure en aquest Estat.
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Protecció
internacional

La protecció internacional és l'ajuda que s'ofereix a una persona
que està fora del seu país i no pot tornar perquè allí la seua vida
corre perill.

Reassentament

Reubicació i integració de persones —refugiats, desplaçats interns, etc.— en una altra àrea geogràfica, generalment en un
tercer país. És l'assentament durador de persones refugiades en
un país diferent al de refugi. Aquest terme abasta generalment
la part del procés que s'inicia amb la selecció de persones refugiades a ser reassentades i que conclou amb la ubicació de refugiades en una comunitat al país del reassentament.

Remeses

Transferències monetàries de caràcter privat que els migrants
realitzen, ja siga a través de les fronteres o dins d'un mateix
país, a particulars o comunitats amb els quals mantenen vincles.

Retorn forçós Retorn obligat d'una persona al país d'origen, de trànsit o un
tercer país, fundat en una decisió administrativa o judicial.
Sol·licitant
d'asil

Persona que sol·licita la seua admissió en un país com a refugiat
i en espera d'una decisió per a obtindre aquest estatus, d'acord
amb els instruments nacionals i internacionals aplicables. En
cas que la decisió siga negativa, ha d'abandonar el país; pot ser
expulsada, com qualsevol altre estranger en situació irregular,
llevat que se li permeta romandre sobre la base de consideracions de caràcter humanitari o per altres raons.

Xenofòbia

Odi, repugnància o hostilitat cap a les persones estrangeres. En
l'àmbit internacional no hi ha una definició acceptada de xenofòbia, encara que pot ser descrita com a actituds, prejudicis o
conductes que rebutgen, exclouen i, moltes vegades, menyspreen a altres persones, basats en la condició d'estranger o estrany
a la identitat de la comunitat, de la societat o del país. Hi ha una
relació molt estreta entre racisme i xenofòbia, termes difícils
de separar.
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conté propostes didàctiques sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ods). Per a obtindre més informació, només cal visitar la pàgina web de
Nacions Unides a través del següent enllaç:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

