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DIRECTORIO DE RECURSOS SOBRE MULTICULTURALIDADE. 
 
Aquí unha selección de páxinas web de institucións públicas ou outras entidades 
que manteñen programas de educación multicultural e a integración social.  
 
1. AFS INTERCULTURA (Asociación de voluntarios, non lucrativa, que desde 
1954 promove oportunidades de aprendizaxe intercultural co fin de axudar ás 
persoas a desenvolver os coñecementos, as habilidades e a comprensión que se 
necesitan para crear un mundo máis xusto e pacífico. É membro do Consello da 
Mocidade de España e da Plataforma de Promoción de Voluntariado. En 1996 
recibiu o status de Entidade Colaboradora do Ministerio de Educación e Cultura 
como recoñecemento ao seu labor educativo): http://www.afs-intercultura.org   
 
2. AULA INTERCULTURAL (Portal creado por FETE-UXT n o que colaboran o 
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais e o Ministerio de Educación e Ciencia que 
promove a creación dunha sociedade baseada nunha educación a favor do respecto 
e a convivencia entre as diferentes culturas para crear espazos libres de violencia e 
loitar contra a discriminación económica, cultural ou sexual. Dispón de moita 
información sobre a multiculturalidade e ofrece un servizo de biblioteca dixital cun 
fondo amplo e completo): http://www.aulaintercultural.org    
 
3. BIBLIOTECA DIXITAL DA OEI (Listaxe de enlaces a diferentes páxinas, 
revistas e publicacións sobre a educación multicultural. É unha sección da páxina 
da Organización de Estados Iberoamericanos para a Educación, a Ciencia e a 
Cultura. Trátase dun organismo internacional gobernamental, cuxo obxectivo é a 
cooperación entre os países iberoamericanos no campo da educación, a ciencia, a 
tecnoloxía e a cultura no contexto do desenvolvemento integral, a democracia e a 
integración rexional): http://www.oei.es/oeivirt/educmulti.htm  
 
4. CASA ÁRABE E INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDOS ÁRABES E 
DO MUNDO MUSULMÁN (Consorcio constituído polo Ministerio de Asuntos 
Exteriores e a Axencia Española de Cooperación Internacional, as Comunidades 
autónomas de Madrid e Andalucía e os Concellos de Madrid e Córdoba. Nace coa 
vocación de ser un instrumento que contribúa a fortalecer e consolidar as relacións 
de España cos países árabes e musulmáns en todos os ámbitos. Busca a difusión 
cultural, a produción editorial relacionada co mundo árabe, a análise política, 
social e das opinións públicas, a educación e formación, o fomento e seguimento 
das relacións económicas entre España, os países árabes e con América Latina): 
http://www.casaarabe-ieam.es 
 
5. CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 
INFORMATIVA (Entidade pertencente ao Ministerio de Educación e Ciencia 
cuxo propósito é informar aos pais sobre como educar aos seus fillos baseándose no 
respecto aos valores): http://www.cnice.mecd.é/pais/educar_valores 
 
6. COMISIÓN ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN COA UNESCO (Órgano 
colexiado adscrito á Dirección Xeral de Relacións Culturais e Científicas do 
Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación. Mediante esta páxina web, todo 
interesado nas actividades da UNESCO pode dispor da información relativa ás 
accións realizadas pola UNESCO no noso país, así como a relación de entidades 
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públicas e privadas que colaboran con ela nos ámbitos propios desta organización 
da ONU: educación, ciencia, cultura e comunicación): http://www.aecid.es/unesc 
  
7. CONECTANDO MUNDOS (Páxina dependente de Intermón Oxfan na que se 
fomenta a participación e o intercambio entre alumnos e alumnas de diferentes 
realidades xeográficas, culturais, económicas e sociais a partir da realización de 
actividades para alumnos de primaria e secundaria. Os principais obxectivos son 
que os mozos sexan conscientes da gran amplitude do mundo, teñan un sentido do 
seu propio papel como cidadáns do mesmo, cos seus dereitos e deberes; senta 
indignación ante calquera inxustiza social e respecte e valore a diversidade como 
fonte de enriquecemento humano): http://www.conectandomundos.org 
 
8. EDUALTER (Espazo para compartir recursos para poder seguir levando 
adiante o compromiso cunha educación transformadora cara a un mundo máis 
xusto. Ofrece unha recompilación de libros e materiais publicados sobre 
Educación para a Paz, a Interculturalidad e o Desenvolvemento. Tamén se pode 
atopar unha sección de actividades onde hai unha ampla sección de propostas 
pedagóxicas que son útiles para traballar tanto a nivel de educación formal como 
non formal): http://www.edualter.org/libroste.htm 
  
9. EDUCACIÓN EN VALORES (Espazo, multilingüe e plural, que ten por 
obxectivo facilitar e aglutinar ferramentas de traballo, información e orientación 
para o profesorado e que está impulsado por FETE-UXT e ISCOD-UXT e 
patrocinado polo Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación. A web é 
tamén un espazo de soporte da campaña «A miña escola e o mundo», proxecto 
educativo de formación en valores dirixido aos nenos e as nenas de entre os seis e 
doce anos. O proxecto busca potenciar a participación dos nenos-as na construción 
dun mundo máis xusto, equitativo e solidario): http://www.educacionenvalores.org 
 
10. ENTRECULTURAS (Entreculturas é unha ONGD promovida polos xesuítas 
que defende o acceso á educación dos máis desfavorecidos como medio de cambio 
social, xustiza e diálogo entre culturas. Apoian proxectos que promoven a 
educación nas poboacións máis desfavorecidas de América Latina, África e Asia xa 
que queren que a educación chegue ao maior número de persoas, pero tamén que a 
súa calidade sexa cada vez mellor e que se dirixa á transformación social): 
http://www.entreculturas.org 
 
11. ENTRECULTURES (Programa da Fundació Jaume Bofill que se centra nas 
cuestións educativas que afectan de xeito específico aos nenos de familias 
immigrantes. Desenvolve tamén seminarios): http://www.entrecultures.org 
 
12. ESCOLA E MULTICULTURALIDAD (Páxina web cun mono gráfico sobre a 
multiculturalidad creado por Educaweb, empresa dedicada desde o 1998 á 
prestación de servizos de orientación profesional a persoas, institucións e centros 
de formación, e de consultoría educativa a empresas, centros de formación, 
compañías e administracións públicas. En especial pódese atopar un amplo contido 
de fontes informativas sobre a multiculturalidad, desde artigos xornalísticos, 
entrevistas e actividades para mozas): http://www.educaweb.com/ 
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13. FUNDACIÓN SECRETARIADO XITANO. CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN (Centro de información e de recursos que se propón como 
ferramenta para impulsar e promover unha sociedade intercultural na que as 
persoas xitanas intégrense plenamente. Busca tamén difundir a cultura xitana a 
partir dun fondo de 6.000 documentos en distintos soportes e con diferentes 
temáticas en relación coa citada especialización. Ofrece distintos servizos de 
información, edita publicacións seriadas e monografías, e desenvolve actividades 
culturais): http://www.gitanos.org/servizos/documentacion/index.html 
 
14. GUÍA DE RECURSOS DOCUMENTAIS (Esta Guía foi elaborada polo 
Comité Español da Campaña Europea da Mocidade contra o Racismo, a 
Xenofobia, o Antisemitismo e a Intolerancia, co obxectivo de ofrecer a persoas, 
educadores, ONGS e movementos asociativos en xeral interesados e preocupados 
cos seus contidos, un instrumento útil para o desenvolvemento do seu traballo. O 
contido da guía está dividido en cinco seccións nas que se pode atopar información 
achega do racismo, a xenofobia, a inmigración e valores da interculturalidad entre 
outros. A información complétase con anexos e índices de autores e obras):  
http://www.eurosur.org/RACIS 
  
15. PROGRAMA BIBLIOTECAS INTERCULTURAIS EN ANDALUCÍ A 
(Proxecto da Consellería de Cultura da Xunta de Andalucía dentro do Plan 
Integral para a Inmigración en Andalucía co fin de que os inmigrantes poidan 
contar con información e materiais orientados á súa integración social e á 
preservación da súa cultura. Intégranse as bibliotecas públicas municipais e 
provinciais da Comunidade andaluza, establecendo unha orde de prioridades 
sobre as mesmas en relación á poboación inmigrante que acolle cada unha das 
capitais de provincia onde se sitúan): http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/c 
 
16. PROXECTO BIBLIOTECAS POLA CONVIVENCIA (Proxecto  de 
cooperación no que as Bibliotecas da Comunidade de Madrid se esforza por 
mostrarse como servizo público que trata de dar resposta á realidade social actual. 
As bibliotecas queren resaltar a súa condición de espazos de convivencia e 
diversidade; de centros de información para persoas de calquera procedencia 
cultural, social ou lingüística. Cada ano as bibliotecas participantes acordan un 
tema concreto ao que dedican as actividades que programan en outubro en todas 
elas e os materiais de apoio que edita o Servizo Rexional de Bibliotecas e do Libro): 
http://bibliomadrid.org/bpc/bc.htm  
 
17. SEMINARIO GALEGO DE EDUCACIÓN POLA PAZ (Seminar io 
Permanente promovido por un grupo de profesionais dos distintos niveis de ensino 
sensibilizados pola ausencia de materiais didácticos e reflexións teóricas sobre a 
Educación para a Paz en xeral e especificamente sobre os dereitos humanos, a 
tolerancia, a solidariedade, o ecopacifismo, a solución pacífica de conflitos ou a 
interculturalidad. Presenta tamén unha sección dedicada á convivencia entre 
culturas onde se poden atopar referencias a libros e artigos): http://www.sgep.org 
 
18. SOLIDARIEDADE EN UNIVERSIA (Portal sobre conceptos básicos da 
multiculturalidad, con entrevistas a persoas entendidas e comprometidas con este 
tema e unha sección acerca de estudos sobre a diversidade cultural e os dereitos 
humanos): http://solidariedade.universia.é/multiculturalidad. 
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