
LA DIVERSITAT CULTURAL EN EL MÓN EDUCATIU 

Si hi ha una cosa clara per a tots els que som estudiants és que en el món 

educatiu  hi ha una gran diversitat cultural. Aquesta diversitat és una mostra del 

que passa a la societat. Però representa un problema per a la comunitat 

educativa? Ens l’han portat els estrangers aquesta diversitat? 

Normalment hi ha qui identifica aquesta diversitat cultural amb els alumnes 

d’origen estranger, cosa que no és certa. La diversitat en el món educatiu fa 

molt temps que la tenim present a les aules. Trobem alumnes de diferents 

creences religioses, alguns que provenen  de famílies benestants i d’altres de 

més senzilles, alguns que viuen en pobles o els que habiten a les ciutats, els 

que conviuen amb els pares i els avis o els que només ho fan amb un sol 

membre de la família, els que són fills únics o els que tenen més germans...tot 

això ens demostra que la diversitat cultural no ens l’han portat els estrangers ni 

tampoc determinades persones amb unes característiques concretes. 

La diversitat cultural és necessària,  ens ajuda a tots els alumnes a aprendre a 

viure en aquesta societat cada vegada més plural i complexa. Tots hem 

d’aprendre a acceptar als altres i eliminar sovint aquelles actituds i 

comportaments racistes que es puguin produir. No hi ha ni un millor ni un de 

pitjor, ni el grup dels dominants i el dels dominats Hem de ser respectuosos i 

valorar la identitat de cada un. La cultura i els valors de les persones han de ser 

sistemes oberts i dinàmics que s’enriqueixen i s’actualitzen amb el medi amb 

què es troben. 

Tal com deia Mahatma Gandhi, “Cap cultura no pot viure si intenta ser 

exclusiva” 

Entre tots els membres de la comunitat educativa hem d’afavorir aquesta 

diversitat cultural, no representa cap problema. Com més sapiguem acollir i 

acceptar aquesta diversitat, millor pot ser la qualitat  dels aprenentatges i 

l’ambient de les nostres aules. Tots els alumnes valorarem més la nostra 

identitat i la dels altres. L’origen de les persones i la seva cultura no han de ser 

contradictoris i inconciliables en el món de l’ensenyament. 
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En definitiva, la relació entre les diferents cultures és imprescindible i 

necessària, entre tots l’hem d’afavorir, d’aquesta manera aconseguirem una 

societat més igualitària i justa. 


