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Activitats per a tothom! 
 
Les nostres activitats estan adreçades 
a la ciutadania en general amb 
èmfasi en adolescents, joves, dones, 
gent gran, entitats socials, així com a 
persones educadores en un sentit 
ampli i personal tècnic d’entitats 
públiques i privades interessat en la 
diversitat i la seva gestió. 
 

Demana’ns el que 
necessites! 

 

Si necessites més informació sobre 
les activitats o vols demanar-ne 
alguna, envia’ns un correu. 
Elena Caballé: 
ecaballe@institutdiversitas.org  
Rodrigo Prieto: 
rprieto@institutdiversitas.org 

 

T’ho fem a mida! 
 

Totes les nostres activitats són 
flexibles, per tant, les podem adaptar 
a les teves necessitats. I per suposat, 
si necessites una proposta específica 
que no apareix en aquest catàleg, no 
dubtis en demanar-nos-la, ja que 
justament així és com han sorgit la 
majoria de les que aquí presentem.  
 

Coneix el nostre equip 
de formadores! 

 

A la pàgina 2 trobaràs el llistat de les 
persones que impartim les activitats. 
Fes una ullada per a que et facis una 
idea de qui som, d’on venim, quina 
experiència tenim i quines eines 
utilitzem.  
 

Coneix les nostres activitats de formació! 
Benvingut/da al nostre Catàleg de Formació! Aquí trobaràs el detall de les activitats 
formatives que estem prioritzant durant el curs 2018-2019. 
 
Com veuràs, tenim moltes activitats relacionades amb diferents dimensions de la 
diversitat, tant per promoure-la, com per combatre la seva discriminació, en coherència 
amb totes les nostres línies d’acció. 
 
La majoria d’aquestes activitats han sorgit davant la demanda específica de diverses 
administracions, organitzacions, centres educatius i/o entitats socials, amb la qual 
cosa, són activitats l’efectivitat de les quals està àmpliament provada, en alguns casos, 
durant anys. 



 

 

www.institutdiversitas.org / Viladomat, 174. 08015 Barcelona / diversitas@institutdiversitas.org 
2 

 

Equip formador 

Rodrigo Prieto 

Director de Continguts de l’Institut 
Diversitas. Doctor en Psicologia Social 
(UAB) i Llicenciat en Comunicació 
Social (USACH).  

Elena Caballé 

Directora Tècnica de l’Institut 
Diversitas. Estudis de Ciències 
Econòmiques i Empresarials i Tècnica 
de Grau Superior en Administració. 

Nerea Bautista 

Graduada en Educació social i Máster 
en Polítiques Socials i Acció 
Comunitària i clown. 

Anna Berbel 

Graduada en Psicologia Social, Màster 
en investigació i intervenció 
psicosocial (UAB) i Màster en estudis 
feministes i de gènere (UPB/EHU). 

Sam Blàzquez 

Llicenciat en Antropologia, Geografia, 
amb estudis superiors d’informàtica, 
Màster en Gestió de la ciutat i 
Urbanisme, i postgrau en SIG. 

 Meri Caballero 

Llicenciada en Belles Arts (UB), 
estudis de Periodisme, Teatreteràpia 
(Institut Gestalt de Barcelona) i 
màster en Arteràpia. 

Aleyda Casas 

Llicenciada en Filosofia (UB) i màster 
en Mediació Artística/Artteràpia. 
Actualment estudiant Psicopedagogia 
(UAB) i dinamitzadora clown. 

Alba Díaz  

Graduada en Educació Social i 
estudiant de Màster en estudis de 
dones, gènere i ciutadania. 

Iris Leyers 

Llicenciada en Belles Arts per 
l’Acadèmia d’Anvers i professora 
d’idiomes. Formada com a clown amb 
diferents professionals internacionals. 

Ana Rial 

Graduada en Història, formada en 
teatre social i de les oprimides, i agent 
antirumors. 

 

Desiré Rodrigo 

Llicenciada en Sociologia (UAB), 
Màster en gènere, família i polítiques 
socials i postgrau en desenv. cultural i 
comunitari. 
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Índex d’activitats 

1. PER LA DIVERSITAT CULTURAL                Pàgina 
1.1. «Gestió de la diversitat»         5 
1.2. «Atenció ciutadana intercultural»        6 
1.3. «El calaix dels records»         7 
1.4. «I tu com ho veus?»         8 
1.5. «I si jo fos tu?»          9 
 

2. CONTRA LA XENOFÒBIA, EL RACISME I ELS RUMORS 
2.1. «Rumors i convivència»         11 
2.2. «Eines contra els discursos discriminatoris»      12 
2.3. «Vacuna’t contra els rumors»        13 
2.4. «Rumors de pedra»         14 
2.5. «Stop Islamofòbia»         15 
2.6. «La recepta Antirumors»        16 

 
3. PER LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE / LGTBI+   

3.1. «Igualtat de gènere: oportunitats per a tothom»      18 
3.2. «Gèneres en construcció»        19 
3.3. «Noves masculinitats»         20 
3.4. «Diversitat sexual i de gènere»        21 

 
4. CONTRA EL MASCLISME / LGTBIFÒBIA 

4.1. «Violència de gènere. Trets i reptes»       23 
4.2. «Llenguatge no sexista»         24 
4.3. «Amor romàntic: game over»        25 
4.4. «Stop Homofòbia»         26 

 
5. EN FAVOR DELS DRETS HUMANS 

5.1. «Defensores dels drets humans»        28 
 
6. CLOWN SOCIAL 

6.1. «El planter antirumors»         30 
6.2. «Diversity Esport Club»         31 
6.3. «Doctores Antirumors»         32 
6.4. «Les receptes del Refugiclown»        33 
6.5. «La ruta antirumors»         34 

 
7. PER LA COHESIÓ I LA CONVIVÈNCIA 

7.1. «Convivència Intercultural»        36 
7.2. «Diversitat i convivència»        37 
7.3. «Pintant sobre rodes»         38 
7.4. «ComVivim a...»         39 
7.5. «Vincles»          40 

 
8. HABILITATS PERSONALS I SOCIALS  

8.1. «Habilitats socials i pel treball col·laboratiu»      42 
8.2. «Gestió de situacions difícils»        43 
8.3. «Gestió positiva de les emocions»       44 
8.4. «Apoderament. La força del nosaltres»       45 
8.5. «Eines per parlar en públic»        46 



 
 
 
 
 
 
 

1.- Per la Diversitat Cultural 
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Activitat Nº: 1.1 

«Gestió de la 
diversitat» 

Modalitat: Curs 
Durada: Entre 8 i 16 hores 
Paraules clau: Diversitat 

Interseccionalitat  
Discriminació 

 
 
Descripció 
El curs està orientat a conèixer les diferents dimensions de la 
diversitat i les seves interseccions i la manera en que aquestes 
poden generar dinàmiques d’inclusió i/o exclusió en diferents 
entorns socials com ara els centres escolars, les organitzacions, 
les empreses o els barris. A partir d’aquí, promou la reflexió 
sobre la gestió de la diversitat i aporta eines per gestionar 
positivament la diversitat a través de metodologies innovadores, 
com ara l’aprenentatge i servei (APS). 
 
Objectius 
•  Aportar eines teòriques i pràctiques per entendre la 

complexitat de la diversitat. 
• Promoure un enfocament interseccional de la diversitat i les 

seves conseqüències concretes a diferents contexts. 
• Conèixer eines i experiències de gestió positiva de la 

diversitat a través de la metodologies innovadores. 
 
Continguts 
• Diversitat: repte i oportunitat 
• Diversitat cultural  
• Diversitat de gènere  
• Diversitat funcional (discapacitat) 
• La Diversitat des d'una mirada interseccional   
• Metodologies innovadores d’intervenció  
 
Metodologia 
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant 
exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i 
treballs en grup. Requereix un alt grau de participació de les 
persones assistents. 
 
Persones destinatàries 
• Professorat d’educació primària i secundària en general. 
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Activitat Nº: 1.2 
«Atenció 
ciutadana 

intercultural» 

Modalitat: Curs 
Durada: Entre 4 i 20 hores, segons demanda. 
Paraules clau: Immigració  

Rumors  
Convivència 

 
 
Descripció 
L’atenció ciutadana en contexts multiculturals exigeix uns 
coneixements i unes competències particulars. Aquest curs pretén 
oferir aquestes eines a les persones que realitzen aquesta tasca a 
través d’exposicions, debats i diferents metodologies 
participatives. 
 
Objectius 
• Conèixer les característiques de les migracions actuals. 
• Identificar el rol de les administracions en la gestió de la 

immigració. 
• Conèixer els recursos locals disponibles per acollir a les 

persones nouvingudes. 
• Conèixer la teoria dels rumors i com aplicar-la per desmuntar 

rumors sobre les persones nouvingudes.  
• Adquirir i practicar competències per a les relacions amb 

persones d’orígens diversos. 
 

Continguts 
• Fenomen migratori 
• Administració i gestió de la immigració  
• Acollida i convivència ciutadana 
• Gestió dels rumors sobre les persones nouvingudes 
• Habilitats de comunicació intercultural 
 
Metodologia 
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant 
exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i treballs 
en grup. Requereix un alt grau de participació de les persones 
assistents. 
 
Persones destinatàries 
• Professionals que treballen en l’atenció pública en contexts 

multiculturals. 
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Activitat Nº: 1.3 

«El calaix  
dels records» 

Modalitat: Espai de diàleg 
Durada: 2 hores 
Paraules clau: Migracions  

Estereotips  
Rumors  

 
 
Descripció 
Les migracions no són un fenomen només d’ara. En el passat molts 
catalans i espanyols van emigrar als països veïns per buscar-se la 
vida. En aquest taller reprenem l’experiència dels emigrants del 
passat per parlar de les migracions actuals i construir camins 
d’empatia i comprensió mútua. 
 
Objectius 
• Conèixer experiències de migració del passat. 
• Comparar les migracions d’abans i d’ara. 
• Reflexionar sobre els estereotips i rumors que es diuen sobre 

les persones immigrades. 
 
Continguts  
• Moviments migratoris importants de la història. 
• Característiques generals dels processos migratoris. 
• Trets de les migracions recents a Catalunya. 
• Fases clau dels processos migratoris. 
• Dimensió humana de les migracions. 
 
Metodologia 
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant 
exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i treballs 
en grup. Requereix un alt grau de participació de les persones 
assistents. 
 
Persones destinatàries 
• Gent gran no dependent. 
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Activitat Nº: 1.4 

«I tu com ho 
veus?» 

Modalitat: Taller 
Durada: 2 hores 
Paraules clau: Immigració  

Estereotips  
Punts de vista  

 
 
Descripció 
El taller és una invitació a no quedar-se amb les primeres 
impressions sobre les persones immigrades o els seus països 
d’origen. Per motivar aquesta reflexió es proposa un espai de 
diàleg on els infants o joves puguin compartir el que saben a partir 
de diferents objectes procedents de múltiples llocs del món. 
 
Objectius 
• Parlar sobre la immigració a partir d’objectes quotidians 

procedents de diferents llocs. 
• Aprendre que hi ha moltes maneres de veure les coses.  
• Desmuntar estereotips sobre els països de procedència dels 

objectes i dels seus habitants. 
 
Continguts  
• Diversitat i diferencia. 
• Estereotips i prejudicis sobre la diversitat d’origen. 
• Les diferents posicions perceptives. 
• Ningú té la raó absoluta.  
 
Metodologia 
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant 
exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i 
treballs en grup. Requereix un alt grau de participació de les 
persones assistents. 
 
Persones destinatàries 
• Infants, adolescents i joves 
• Persones adultes 
• Gent gran no dependent  
 
Més 
Vídeo  
 
 
 
 
  

https://youtu.be/b_IyW18duNM
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Activitat Nº: 1.5 

«I si jo fos tu?» 

Modalitat: Taller 
Durada: 2 hores 
Paraules clau: Identitats  

Estereotips  
Empatia 

 
 
Descripció 
A través de la creació de diferents personatges, el taller ofereix un 
marc en el que les persones participants tinguin l’oportunitat de 
posar-se en la pell d’altres identitats. Es tracta, doncs, d’un taller on 
poder treballar els diferents eixos de la diversitat i les relacions de 
poder que entre elles es donen, tot enfortint l’empatia vers les altres 
persones. 
 
Objectius 
• Promoure el respecte per la diversitat social (cultural, religiosa, 

sexual, de gènere, etc.) establint vincles amb la pròpia 
diversitat interna. 

• Afavorir la convivència de subjectivitats diverses a partir del 
foment de l’empatia i del descobriment dels punts en comú.  

• Afavorir una mirada crítica sobre els estereotips imperants. 
• Analitzar quines repercussions de desigualtat, exclusió i 

violència generen els estereotips que hi apareguin. 
 
Continguts  
• Identitats i Diversitat 
• Estereotips i prejudicis 
• Desigualtats i discriminacions 
• Alteritat i Empatia 
• Drets humans 
 
Metodologia 
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant 
exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i treballs 
en grup. Requereix un alt grau de participació de les persones 
assistents. 
 
Persones destinatàries 
• Adolescents i  joves 
• Persones adultes  
• Gent gran no dependent 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.- Contra la Xenofòbia, el 

Racisme i els Rumors 
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Activitat Nº: 2.1 

«Rumors i 
convivència» 

Modalitat: Curs 
Durada: 10 o 20 hores 
Paraules clau: Rumors  

Convivència  
Diversitat  
Discriminació 

 
 
Descripció 
Combatre els rumors sobre les persones nouvingudes requereix 
com a mínim saber què son, d’on venen i com funcionen, així com 
tenir unes habilitats de comunicació molt senzilles, però 
específiques. Aquest curs està orientat a oferir aquests 
coneixements a les persones assistents, així com donar-los les 
eines necessàries per dissenyar estratègies antirumors a nivell 
local.  
 
Objectius 
• Oferir una comprensió completa i complexa del fenomen 

migratori en l’actualitat. 
• Facilitar tècniques de comunicació intercultural. 
• Aportar eines per comprendre el funcionament dels 

estereotips, prejudicis i rumors. 
 
Continguts 
• Rumors: origen i funcionament. 
• Metàfora del rumors com a virus. 
• Rumors sobre persones immigrades. 
• Estratègies per aturar els rumors. 
• Bones pràctiques antirumors. 
 
Metodologia 
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant 
exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i 
treballs en grup. Requereix un alt grau de participació de les 
persones assistents. 
 
Persones destinatàries 
• Professorat d’educació Primària i Secundària. 
• Professionals que treballen atenent el públic. 
• Agents de la policia local. 
 
 
 
  



 

 

www.institutdiversitas.org / Viladomat, 174. 08015 Barcelona / diversitas@institutdiversitas.org 
12 

 

 

Activitat Nº: 2.2 

«Eines contra els 
discursos 

discriminatoris» 

Modalitat: Curs 
Durada: 10 o 20 hores 
Paraules clau: Diversitat  

Discriminació 
Estereotips 
Prejudicis 

 
 
Descripció 
El curs ofereix algunes eines teòriques i pràctiques per conèixer i 
entendre els funcionament dels estereotips, els prejudicis i els 
rumors en els que es sustenta la xenofòbia, així com algunes 
tècniques per desmuntar-los i aturar-los. A més, fa una aproximació 
a la perspectiva intercultural i reflexiona sobre les possibilitats per a 
la seva aplicació. 
 
Objectius 
• Aportar eines d’anàlisi i d’intervenció per contrarestar els 

discursos xenòfobs i racistes. 
• Promoure la perspectiva intercultural com a model de referència 

per gestionar la diversitat d’origen al territori. 
• Oferir fórmules per visibilitzar la diversitat cultural i d’origen 

com a fet positiu. 
 
Continguts  
• Estereotips, Prejudicis, Discriminació i Rumors 
• Vacuna Antirumors 
• Qüestionament assertiu 
• Escolta empàtica 
• Teoria del contacte intergrupal 
• Principis de la Perspectiva intercultural  
• Bones practiques de convivència en la diversitat 
 
Metodologia 
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant 
exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i treballs 
en grup. Requereix un alt grau de participació de les persones 
assistents. 
 
Persones destinatàries 
• Personal tècnic d’administracions locals i/o entitats socials. 
• Joves 
• Persones adultes. 
• Gent gran no dependent. 
• Ciutadania en general. 
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Activitat Nº: 2.3 

«Vacuna’t contra  
els rumors» 

Modalitat: Taller 
Durada: 2 hores 
Paraules clau: Rumors 

Immigració 
Discriminació 

 
 
Descripció 
Els rumors són com un virus que emmalalteixen les relacions entre 
les persones. En els últims anys han sorgit molts d’aquests virus 
sobre les persones immigrades. En aquest taller apliquem una 
“vacuna” per combatre i evitar contagiar-se amb aquells rumors.  
 
Objectius 
• Definir i explicar el funcionament dels rumors. 
• Identificar els principals rumors que circulen actualment sobre 

les persones immigrades. 
• Conèixer quatre eines per qüestionar, aturar i desmuntar els 

rumors. 
 
Continguts  
• Teoria dels Rumors 
• Els rumors com a virus 
• Definició, fórmula i funcionament dels rumors 
• Origen dels rumors 
• Desmuntar rumors 
• La Vacuna Antirumors 
 
Metodologia 
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant 
exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i treballs 
en grup. Requereix un alt grau de participació de les persones 
assistents. 
 
Persones destinatàries 
• Persones joves, adultes i grans no dependents. 
• Personal tècnic d’ajuntaments i entitats socials. 
• Educadores en un sentit ampli. 
 
Més 
Vídeo  

 
 
 
  

https://youtu.be/QZqy55tRo7w
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Activitat Nº: 2.4 

«Rumors de 
pedra» 

Modalitat: Activitat de carrer 
Durada: 3 hores 
Paraules clau: Rumors 

Immigració 
Discriminació 
Estereotips 

 
 
Descripció 
Els estereotips, prejudicis i rumors amb que sovint percebem a les 
persones immigrades són com un mur que ens separa i no ens deixa 
veure a les persones reals, de carn i ós, que ens envolten. Aquesta 
activitat pretén despertar aquesta reflexió en els vianants 
construint un “mur de rumors” en un espai públic, o bé amb un 
grup classe en un espai tancat. 
 
Objectius 
• Identificar els rumors com a murs que ens separen. 
• Reconèixer els estereotips i rumors que tenim sobre les 

persones immigrades. 
• Reconèixer les conseqüències negatives dels rumors. 
 
Continguts  
• Estereotips i rumors sobre la immigració. 
• Causes de les migracions. 
• Posicions perceptives. 
• Origen dels rumors. 
• Convivència intercultural positiva. 
 
Metodologia 
Interactuar amb les persones que passen a prop del mur per saber 
quins són els rumors que han sentit sobre les persones culturalment 
diverses i dialogar sobre com desmuntar aquests rumors 
 
Persones destinatàries 
• Ciutadania en general. 
 
Més 
Vídeo  

 
 
 
 
 
 
  

https://youtu.be/lvYLvavqqdI
https://youtu.be/lvYLvavqqdI
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Activitat Nº: 2.5 

«Stop Islamofòbia» 

Modalitat: Curs 
Durada: 4 o 8 hores 
Paraules clau: Islam  

Estereotips  
Discriminació 

 
 
Descripció 
El curs «Stop Islamofòbia» planteja una mirada reflexiva i crítica 
sobre aquest concepte, aportant elements històrics, teòrics i 
pràctics per entendre l’origen i augment d’aquest fenomen social en 
el darrer temps, així com de les seves conseqüències. Així mateix el 
curs promou una mirada complexa de les persones musulmanes, 
fugint dels estereotips i visibilitzant la seva diversitat. 
 
Objectius 
• Oferir una perspectiva crítica sobre la islamofòbia: el seu 

origen, continguts, funcionament i conseqüències. 
• Oferir una mirada complexa i diversa de l’islam fugint dels 

estereotips i prejudicis amb els que sovint és percebut.  
• Visibilitzar bones pràctiques i eines per desmuntar els 

estereotips i rumors sobre l’Islam i les persones musulmanes. 
• Promoure el valor de la convivència intercultural.  
 
Continguts  
• Islamofòbia, definició, origen i continguts. 
• Islamofòbia als mitjans de comunicació i les xarxes socials. 
• Llibertat religiosa, un Dret Humà. 
• Estereotips, prejudicis i rumors sobre les persones 

musulmanes.  
• Bones pràctiques per aturar la islamofòbia.  
 
Metodologia 
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant 
exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i treballs 
en grup. Requereix un alt grau de participació de les persones 
assistents. 
 
Persones destinatàries 
• Personal tècnic d’administracions locals i/o entitats socials. 
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Activitat Nº: 2.6 

«Recepta 
Antirumors» 

Modalitat: Activitat de carrer 
Durada: 3 hores 
Paraules clau: Rumors 

Immigració 
Discriminació 
Estereotips 

 
 
Descripció 
Utilitzant la metàfora del menjar i dels rumors que ens empassem si 
no estem alerta, aquesta activitat busca la reflexió sobre quins són 
els ingredients -pensaments, actituds i pràctiques- que ens dificulten 
la convivència intercultural i quins ens ajuden a millorar-la. 
 
Objectius 
• Promoure la reflexió de la ciutadania sobre els efectes negatius 

dels estereotips i rumors. 
• Reconèixer la responsabilitat que tenim tots i totes per a 

contribuir a una bona convivència als nostres barris. 
• Oferir pensaments, actituds i pràctiques que fomentin una 

visió positiva de la diversitat intercultural per tal de construir 
plegades una ciutat compartida, plural i diversa.  

 
Continguts  
• Estereotips i rumors sobre la immigració. 
• Causes de les migracions. 
• Posicions perceptives. 
• Origen dels rumors. 
• Convivència intercultural positiva.  
 
Metodologia 
Dues persones dinamitzadores conviden als vianants a apropar-se 
a la “paradeta” on hi ha un seguit d’ingredients ficticis, per elaborar 
el seu propi còctel Antirumors. Inicialment es fa una tria a cegues, 
sense saber quin ingredient simbolitza cada color. Un cop triats es 
mostra el llibre d’ingredients (estereotips, por, hostilitat, reflexió, 
diàleg, pensament crític, etc.) i aleshores la persona participant pot 
fer els canvis que consideri per tal d’elaborar la seva pròpia recepta 
antirumors que, simbòlicament, finalitza barrejant tots els 
ingredients a una coctelera. El resultat és la recepta de la bona 
convivència intercultural. 
 
Persones destinatàries 
• Ciutadania en general.  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.- Per la Diversitat Sexual i de 
Gènere / LGTBI+ 
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Activitat Nº: 3.1 «Igualtat de 
gènere: 

oportunitats per a 
tothom» 

Modalitat: Curs 
Durada: 15 hores 
Paraules clau: Gènere 

Igualtat 
Organitzacions 

 
 
Descripció 
El curs promou la igualtat d’oportunitats entre homes i dones 
oferint els conceptes i tècniques clau per incorporar de manera 
concreta la perspectiva de gènere en tots els nivells de les 
organitzacions públiques, privades o socials.  
 
Objectius 
• Afavorir el reconeixement de les organitzacions com espai de 

relació i de canvi de rols socials i la incorporació possible de la 
perspectiva de gènere. 

• Proporcionar criteris i recursos per a possibilitar una millor 
relació entre dones i homes a les organitzacions. 

• Conèixer mètodes per identificar desigualtats de gènere a les 
organitzacions, així com per dissenyar mesures correctives i 
preventives. 
 

Continguts  
• Perspectiva de gènere. 
• Sistema sexe/gènere. 
• Rols socials i estereotips hegemònics de gènere. 
• Indicadors d’igualtat de gènere a les organitzacions. 
• Eines per construir organitzacions igualitàries. 
 
Metodologia 
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant 
exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i treballs 
en grup. Requereix un alt grau de participació de les persones 
assistents.   
 
Persones destinatàries 
• Professionals d’entitats públiques i privades que vulguin 

incorporar la perspectiva de gènere a les seves organitzacions. 
• Ciutadania en general interessada en aprofundir en la 

perspectiva de gènere i la seva aplicació. 
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Activitat Nº: 3.2 

«Gèneres en 
construcció» 

Modalitat: Taller 
Durada: 1 hora i mitja 
Paraules clau: Gènere 

Estereotips 
Sexe 

 
 
Descripció 
A través d’una invitació a jugar amb diverses peces de roba, el taller 
pretén posar en evidència les múltiples maneres en què avui és 
possible ser home o dona. La idea és transmetre una mirada crítica 
sobre els estereotips de gènere, fomentar l’acceptació de la 
diversitat sexual, així com comprendre que la identitat de gènere 
és una molt personal i mereix ser respectada. 
 
Objectius 
• Afavorir una mirada crítica sobre els estereotips hegemònics 

de gènere imperants a la nostra societat. 
• Analitzar les repercussions de desigualtat, exclusió i violència 

generen aquests estereotips.  
• Promoure el respecte per la diversitat sexual i de gènere. 
 
Continguts  
• Sexe biològic i identitat de gènere. 
• Expressió de gènere i orientació sexual. 
• Estereotips hegemònics dels gèneres. 
• Diversitat afectiva sexual i de gènere. 
 
Metodologia 
A través de la construcció de “personatges” hipotètics amb 
diferents peces de roba, el taller promou una reflexió crítica sobre 
els rols socials, les normes i els estereotips de gènere i les seves 
conseqüències en les interaccions quotidianes. En el debat s’aborda 
el significat d’algunes peces de roba especialment sensibles, la 
major o menor llibertat per “mostrar” el cos públicament, entre 
d’altres. 
 
Persones destinatàries 
• Adolescents i joves. 
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Activitat Nº: 3.3 

«Noves 
masculinitats» 

Modalitat: Curs 
Durada: 2 hores 
Paraules clau: Gènere 

Masculinitat 
Respecte 

 
 
Descripció 
Existeixen múltiples maneres de ser home en l’actualitat. La 
diferència entre elles rau en els valors que les fonamenten. 
Aquest taller pretén evidenciar aquestes diferències i promoure 
masculinitats respectuoses i igualitàries i que promoguin el 
desenvolupament integral de totes les persones. 
 
Objectius 
• Identificar els valors de la masculinitat tradicional. 
• Conèixer diferents masculinitats alternatives. 
• Descriure els valors de les noves masculinitats. 
• Reflexionar sobre els avantatges i desavantatges de ser 

home a la nostra societat.  
 
Continguts  
• Estereotip hegemònic de la masculinitat. 
• Els 4 elements de la masculinitat tradicional. 
• Masculinitat i vulnerabilitat. 
• Masculinitats alternatives. 
• Més enllà del binarisme de gènere. 
 
Metodologia 
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant 
exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i 
treballs en grup. Requereix un alt grau de participació de les 
persones assistents. 
 
Persones destinatàries 
• Adolescents i joves. 
• Persones adultes. 
• Gent gran no dependent. 
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Activitat Nº: 3.4 

«Diversitat sexual 
i de gènere» 

Modalitat: Taller 
Durada: 2 hores 
Paraules clau: Homofòbia 

Transfòbia 
Gènere 

 
Descripció 
La diversitat sexual i de gènere és un fet transversal en la història 
de la humanitat. Reconèixer-ho és el primer pas per viure en pau 
aquesta diversitat. Aquest  taller ofereix una aproximació 
respectuosa i sense prejudicis sobre el tema i promou la reflexió 
sobre les conseqüències negatives de l’homofòbia i la transfòbia. 
 
Objectius 
• Reconèixer la diversitat sexual i de gènere com a un fet que 

forma part de la humanitat. 
• Identificar les característiques del sexisme, l’homofòbia i la 

transfòbia. 
• Reflexionar sobre les conseqüències de la discriminació de 

sexe o gènere. 
 
Continguts  
• Diversitat de la sexualitat biològica.  
• Diversitat de les identitats de gènere. 
• Diversitat de l’expressió de gènere. 
• Diversitat del desig i l’atracció sexual. 
• Orígens de la LGTBI+fòbia. 
• Llibertat sexual i de gènere. Un dret humà. 
 
Metodologia 
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant 
exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i treballs 
en grup. Requereix un alt grau de participació de les persones 
assistents.   
 
Persones destinatàries 

• Adolescents i joves. 

• Persones adultes. 

• Gent gran no dependent.  

• Associacions. 
 



 
 
 
 
 
 
 

4.- Contra el Masclisme / 
LGTBIfòbia 
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Activitat Nº: 4.1 

«Violència de 
gènere. Trets i 

reptes» 

Modalitat: Taller 
Durada: 2 hores 
Paraules clau: Gènere 

Violència 
Respecte 

 
Descripció 
El primer pas per prevenir la violència de gènere és conèixer-la i 
aprendre a identificar-la. Aquest taller està orientat a aquests 
dos objectius, per tal de dotar als assistents del coneixements 
necessaris per estar alerta i saber com actuar en cas de que es 
trobin amb aquesta situació.  
 
Objectius 
• Conèixer les característiques de la violència de gènere. 
• Identificar les diferents formes de violència de gènere. 
• Reconèixer els símptomes de la violència de gènere. 
• Conèixer les alternatives de prevenció i intervenció en 

situacions de violència de gènere. 
 
Continguts  
• Violència masclista i de gènere. Definicions. 
• Orígens de la violència masclista. 
• Tipus de violència masclista. 
• El cicle de la violència masclista. 
• Micromasclismes. 
• Eines per aturar la violència masclista. 
 
Metodologia 
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant 
exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i 
treballs en grup. Requereix un alt grau de participació de les 
persones assistents. 
 
Persones destinatàries 
• Adolescents i joves. 
• Persones adultes. 
• Gent gran no dependent. 
• Associacions. 
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Activitat Nº: 4.2 

«Llenguatge no 
sexista» 

Modalitat: Taller 
Durada: 1,5 hores 
Paraules clau: Gènere 

Violència 
Respecte 

 
 
Descripció 
L’activitat està orientada a transmetre als i les adolescents els 
criteris bàsics per identificar el sexisme en les seves interaccions i 
en els productes culturals que consumeixen, i les seves 
conseqüències. Tanmateix se’ls oferiran eines per fer utilitzar un 
llenguatge igualitari en les seves interaccions.  
 
Objectius 
• Reconèixer les expressions verbals del sexisme i la violència de 

gènere. 
• Identificar el sexisme implícit i explícit que hi ha en els texts 

orals, escrits i audiovisuals que consumim habitualment. 
• Oferir eines per observar críticament la perspectiva de gènere 

dels textos i audiovisuals. 
• Transmetre eines per fer un ús igualitari del llenguatge. 
 
Continguts  
• Sexe/gènere. 
• Estereotips i prejudicis de gènere. 
• Llenguatge no sexista a tot arreu. 
• Discriminació i violència sexista. 
• Construint igualtat de gènere. 
 
Metodologia 
A partir de la identificació dels estereotips tradicionals de gènere, el 
taller ofereix una mirada crítica respecte de com aquests es 
transmeten de manera absolutament normalitzada a través de 
diferents mitjans amb els que convivim en el dia a dia i ofereix 
diverses pautes per utilitzar el llenguatge de manera igualitària. 
Taller dinàmic i molt participatiu. Requereix un alt nivell d’implicació 
de les persones participants. 
 
Persones destinatàries 

• Adolescents. 
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Activitat Nº: 4.3 

«Amor romàntic: 
game over» 

Modalitat: Taller 
Durada: 6 hores (4 sessions d’1,30 hores) 
Paraules clau: Relacions 

Gènere 
Mites 

 
 
Descripció 
Malauradament els imaginaris imperants sobre les relacions de 
parella estan plenes de creences i normes que reprodueixen les 
desigualtats entre homes i dones i –en alguns casos– planten la 
llavor de la violència masclista. El taller ofereix una mirada crítica 
sobre aquestes creences i mites i aporta un criteri obert i 
fonamentat en el respecte mutu i la igualtat per construir relacions 
afectives sanes i satisfactòries per a tots i totes.  
 
Objectius 
• Conèixer les diferències històriques a nivell social entre nois i 

noies. 
• Entendre la possibilitat de nous rols de gènere i com poden 

afectar a la parell i a les relacions socials. 
• Sensibilitzar en la importància de les relacions sanes entre 

nois i noies.  
• Desmuntar mites sobre les relacions de parella en 

l'adolescència. 
 
Continguts  
• Mites de l’amor romàntic. 
• Rols de gènere i relacions afectives. 
• Masclisme i micromasclismes en l’adolescència. 
• Habilitats de comunicació per a les relacions. 
 
Metodologia 
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant 
exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i 
treballs en grup. Requereix un alt grau de participació de les 
persones assistents. 
 
Persones destinatàries 
• Adolescents i joves. 
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Activitat Nº: 4.4 

«Stop 
Homofòbia» 

Modalitat: Taller 
Durada: 1 o 2 hores 
Paraules clau: Sexe 

Diversitat 
Prejudicis 
Identitat 

 
 
Descripció 
La diversitat sexual i de gènere és un fet de l’espècie humana; no 
obstant, a moltes persones els continua provocant rebuig degut al 
desconeixement, els prejudicis o algunes creences conservadores, 
que sovint deriven en comentaris i/o conductes discriminadores i/o 
d’agressió. Per tal de contribuir a aturar aquestes discriminacions 
el taller proposa un diàleg obert i proper per desmuntar els 
principals prejudicis sobre el tema, a través d’un testimoni real i 
d’altres recursos pedagògics. 
 
Objectius 
• Oferir una perspectiva positiva de la diversitat sexual i de 

gènere. 
• Desmuntar els principals estereotips i prejudicis sobre les 

persones homosexuals i transsexuals.   
• Promoure el respecte de totes les identitats sexuals i de 

gènere.  
 
Continguts  
• Diversitat sexual i de gènere. 
• Sexe biològic i identitat de gènere. 
• Expressió de gènere i orientació sexual. 
• Mites sobre l’homosexualitat. 
• LGTBI+fòbia. 
 
Metodologia 
Diàleg obert i lliure de prejudicis per posar en evidència els 
estereotips sobre les persones homosexuals, bisexuals o 
transsexuals i posterior exercici per desmuntar-los a través d’un 
testimoni real i d’algunes informacions objectives sobre el tema. 
 
Persones destinatàries 

• Adolescents. 

• Gent gran no dependent. 

• Ciutadania en general. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

5.- En favor dels Drets Humans 
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Activitat Nº: 5.1 

«Defensores dels 
Drets Humans» 

Modalitat: Taller 
Durada: 1 o 2 hores 
Paraules clau: Drets Humans 

Injustícia 
Desigualtats 

 
 
Descripció 
Les injustícies i desigualtats al món són constants i molt greus. 
Afortunadament hi ha algunes persones que lluiten per garantir els 
drets fonamentals de tots i totes. En aquest taller coneixerem la 
vida i lluita d’algunes d’aquestes persones d’arreu del món. El taller 
es pot vincular amb la campanya anual es realitza en el marc del 
projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans.  
 
Objectius 
• Reconèixer la importància de la defensa dels drets humans en 

el nostre dia a dia. 
• Conèixer la vida i lluita d’algunes persones defensores de Drets 

Humans d’arreu del món. 
• Identificar els elements claus d’alguna d’aquestes lluites i la seva 

connexió amb la realitat del jovent del municipi. 
 
Continguts  
• Drets Humans i la seva vulneració. 
• Justícia i responsabilitat compartida.  
• Desigualtats i discriminacions. 
• Lluites pels drets humans arreu del món. 
 
Metodologia 
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant 
exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i treballs 
en grup. Requereix un alt grau de participació de les persones 
assistents. 
 
Persones destinatàries  
• Alumnat d’educació primària, secundària i batxillerat. 
 
Més 
Enllaç web 

https://ciutatsdefensoresdretshumans.wordpress.com/
https://ciutatsdefensoresdretshumans.wordpress.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.- Clown Social 
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Activitat Nº: 6.1 

«Planter 
antirumors» 

Modalitat: Activitat al carrer 
Durada: 2 hores 
Paraules clau: Clown 

Rumors 
Immigració 

 
 
Descripció 
A través de la simulació d’un entrenament de futbol al carrer i de 
xuts a una porteria portàtil, una parella de clowns promourà la 
reflexió dels vianants sobre els rumors que circulen sobre les 
persones immigrades. D’aquesta manera es pretén abordar els 
rumor sobre la immigració des d’una perspectiva innocent, 
humorística i participativa a través de l’esport més popular en la 
nostra societat. 
 
Objectius 
• Promoure la reflexió de la ciutadania sobre els rumors sobre les 

persones immigrades. 
• Aportar informació per demuntar els rumors d’una manera 

lúdica i festiva. 
• Apropar el discurs antirumors a sectors de la població als que 

sovint no els hi arriba.  
 
Continguts  
• Rumors i estereotips sobre les persones immigrades. 
• Dades que desmunten rumors. 
• Bones pràctiques contra els rumors. 
• Posicions perceptives. 
• Questionament assertiu. 
 
Metodologia 
Interacció de l'equip de clown social amb les persones del carrer a 
través d’un joc de preguntes i respostes que són prerequisit per 
xutar penaltis a una porteria molt particular. 
 
Persones destinatàries  
• Ciutadania en general. 
 
Més 
Vídeo 
 
 
 
 
  

https://youtu.be/NXSWuz-Vxig
https://youtu.be/NXSWuz-Vxig
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Activitat Nº: 6.2 

«Diversity  
Esports Club» 

Modalitat: Activitat al carrer 
Durada: 2 hores 
Paraules clau: Clown 

Diversitat 
Immigració 

 
 
Descripció 
A través del llenguatge del clown, dues pallasses conviden a les 
persones participants a un entrenament en el que han de fer una 
sèrie de proves esportives (molt curioses) per practicar la seva 
capacitat de treballar tant individualment com en equip, traient el 
millor de cadascun. Al final, tot el grup conforma el «Diversity 
Esports Club» i fa una petita demostració del que ha après.  
 
Objectius  
• Promoure la riquesa de la diversitat en les seves diferents 

formes. 
• Fomentar el treball col·laboratiu aprofitant les habilitats de 

cadascú. 
• Reconèixer la diversitat que hi ha en tots els grups humans, a 

diferència del que diuen els estereotips ètnics. 
 
Continguts  
• Capacitats diverses. 
• Col·laboració i treball d’equip. 
• Creativitat. 
• La riquesa de la diversitat. 
 
Metodologia 
Des de l’humor i la creativitat pròpia del clown, les 
“clownentrenadores” motiven als nois i noies participants en el 
taller, a crear esports nous amb l’únic requisit de que siguin 
col·laboratius i divertits, i que utilitzin els materials que els hi 
ofereixen. Els resultats són sempre sorprenents. 
 
Persones destinatàries  
• Infants i adolescents. 
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Activitat Nº: 6.3 

«Doctores 
antirumors» 

Modalitat: Taller 
Durada: 1 hora i mitja 
Paraules clau: Clown 

Rumors 
Convivència 

 
 
Descripció 
El taller és una activitat participativa que a través del clown i del 
joc pretén qüestionar els rumors que circulen sobre les persones 
d’orígens diversos, així com reflexionar críticament sobre com 
aquests comentaris malmeten la convivència ciutadana i –a més– 
fan mal a les persones sobre les que tracten.  
 
Objectius 
• Crear un espai de participació i reflexió crítica de la gent 

gran sobre els estereotips, prejudicis i rumors sobre les 
persones d’orígens diversos.  

• Aprendre com es formen i com es poden desmuntar els 
rumors sobre l es persones diverses. 

• Desmuntar els rumors sobre les persones d’orígens diversos 
que circulen entre la gent gran de la ciutat. 

 
Continguts  
• Rumors i estereotips sobre persones immigrades. 
• Funcionament dels rumors. 
• Eines per desmuntar rumors. 
• Davant dels rumors, Humor! 
 
Metodologia 
Les doctores antirumors saben molt bé què és això dels rumors, 
com funcionen i –sobretot- com aturar-los, llavors, utiltzaran tot el 
seu coneixement i curioses tècniques per convidar a les persones 
participants a identificar els rumors que circulen sobre les persones 
immigrades i desmuntar-los un per un. 
 
Persones destinatàries  
• Gent gran  amb habilitats cognitives per entendre i participar 

en el debat. 
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Activitat Nº: 6.4 

«Les receptes del 
refugiclown» 

Modalitat: Activitat als mercats municipals 
Durada: 1 hora i mitja 
Paraules clau: Clown 

Acollida 
Refugiats 
 

Descripció 
«Les receptes del refugiclown» és una activitat de clown social 
orientada a promoure una actitud acollidora davant les persones 
refugiades a través de breus interaccions de dues clowns 
personificades com a una motxillera que ha voltat molt pel món 
(la Mery) i una cuinera que li encantaria viatjar, però no ho pot fer 
(la Mari). Juntes van de compres al mercat cercant els ingredients 
per una bona acollida, reflexionant sobre l’origen dels aliments i 
la contradicció entre la facilitat amb la que els aliments creuen les 
fronteres i les dificultats que troben les persones refugiades en el 
mateix propòsit. 
 
Objectius 
• Promoure la reflexió de la ciutadania entorn a la importància 

de l’acollida.  
• Promoure la reflexió sobre algunes incoherències que vivim 

quan obrim fronteres als aliments i no a les persones. 
• Sensibilitzar sobre la necessitat d’obrir les fronteres a les 

persones refugiades. 
 
Continguts  
• Causes de les migracions forçades 
• Refugi i asil 
• Característiques del procés migratori 
• Acollida 
 
Metodologia 
Interacció de l'equip de clown social amb les persones que venen i 
compren al mercat per sensibilitzar-les sobre la permeabilitat de 
les fronteres per als aliments i la impermeabilitat de les mateixes 
per a les persones que fugen de situacions de conflicte, persecució 
o catàstrofes naturals. La clau del joc que porposen és descobrir els 
ingredients per a una bona acollida. 
 
Persones destinatàries  
• Ciutadania en general. 
• Persones treballadores dels mercats municipals. 
 
 
 
 
 



 

 

www.institutdiversitas.org / Viladomat, 174. 08015 Barcelona / diversitas@institutdiversitas.org 
34 

 

 
 

Activitat Nº: 6.5 

«La ruta 
antirumors» 

Modalitat: Activitat al carrer 
Durada: 2 hores 
Paraules clau: Clown 

Rumors 
Immigració 
 

Descripció  
Una parella de clowns caracteritzades com obreres de la construcció 
conviden a la ciutadania a ajudar-les a “fer obres” a la línia vermella 
del metro (la dels rumors) per a que sigui com la línia verda (la de la 
convivència). Per fer-ho, les persones hauran de fer unes “proves” 
molt senzilles i divertides que les ajudaran a reflexionar sobre el mal 
que fan els rumors i la necessitat d’aturar-los per construir una 
convivència positiva a la ciutat. 
 
Objectius 
• Promoure la reflexió de la ciutadania entorn els rumors sobre les 

persones culturalment diverses. 
• Aportar informació per desmuntar els rumors d’una manera 

lúdica i festiva. 
• Apropar el discurs antirumors a sectors de la població als que 

sovint no arriba. 
 
Continguts  

 
• Identificació dels conceptes bàsics que impedeixen la convivència 

intercultural, com ara prejudicis, estereotips, rumors, por, 

desconfiança, hostilitat, racisme o discriminació. 

• Prendre consciencia que poden haver-hi notícies falses o verdaderes 

a partir dels propis prejudicis i a través del joc. 

• Visibilitzar aspectes positius de la convivència com ara reflexió, 

diàleg, diversitat, drets, equitat, convivència, etc. 

 
Metodologia 
Les clowns expliquen als vianants que estan fent obres a la línia 
vermella del metro perquè és molt freda i hi ha molts prejudicis, 
estereotips i rumors. Volen aconseguir que sigui tant agradable com 
 la línia verda on la convivència és més respectuosa. Les clowns porten 
 una caixa d’eines i les obres consisteixen en diferents proves que les  
persones participants hauran de superar per aconseguir les millores 
de la línia de metro. Per finalitzar la dinamització es lliurarà un material 
de sensibilització amb els elements necessaris per viatjar per una ruta 
 sense rumors. 
 
Persones destinatàries  
• Ciutadania en general. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

7.- Per la Cohesió i la Convivència 
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Activitat Nº: 

7.1 

«Convivència 
intercultural» 

Modalitat: Curs 
Durada: Entre 8 i 20 hores, segons demanda 
Paraules clau: Convivència 

Interculturalitat 
Estereotips 

 
 
Descripció 
En els darrers anys les migracions internacionals han convertit a 
Catalunya en un lloc amb una gran diversitat cultural. El curs 
ofereix una mirada complexa i orientada a promoure els beneficis 
de la convivència intercultural. Per assolir aquest propòsit, revisa 
experiències concretes de convivència intercultural, aporta eines 
per desmuntar els estereotips, prejudicis i rumors, i promou les 
competències interculturals en les interaccions quotidianes.  
 
Objectius 
• Oferir una comprensió complexa del fenomen migratori en 

l’actualitat.  
• Transmetre els beneficis i inconvenients dels diferents models 

de gestió de les migracions. 
• Promoure el valor de la convivència intercultural. 
• Aportar eines per comprendre el funcionament dels  

estereotips, prejudicis i rumors i el seu desmuntatge. 
• Comprendre i donar eines per a combatre les expressions de 

racisme cultural.   
 
Continguts  
• Història de les migracions. 
• Multiculturalitat i Interculturalitat. 
• Convivència i competències interculturals. 
• Conflictes quotidians i gestió comunitària. 
• Estereotips, prejudicis, rumors. 
• Vacuna antirumors i eines per a enfrontar el racisme cultural.  
 
Metodologia 
Aprenentatge mitjançant exposicions teòriques, exemples pràctics, 
debats, exercicis i treballs en grup. Requereix un alt grau 
d’implicació de les persones participants. 
 
Persones destinatàries  
• Professionals d’entitats públiques o privades que treballen 

amb persones. 
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Activitat Nº: 7.2 «Diversitat i 

Convivència» 

Modalitat: Curs 
Durada: Entre 4 i 8 hores 
Paraules clau: Convivència 

Diversitat 
Intervenció 
 

Descripció 
La diversitat humana és una riquesa; no obstant, conviure amb 
ella pot suposar tensions i conflictes per diversos motius. Atenent 
a aquesta situació, el curs ofereix eines teòriques i pràctiques per 
contribuir a construir una convivència positiva en la diversitat en 
diversos contexts (centres educatius, organitzacions, empreses, 
barris, etc.) tant des de la perspectiva de les persones que tenen 
rols de responsabilitat en aquests espais, com de la resta de 
persones que en formen part. 
 
Objectius 
• Aportar eines d’anàlisi i d’intervenció per construir 

convivència positiva en la diversitat. 
• Oferir eines per gestionar adequadament el conflicte en els 

espais de convivència.  
• Visibilitzar experiències positives de convivència en la 

diversitat i les claus del seu èxit.  
 
Continguts  
• Diversitat humana: repte i oportunitat. 
• Estereotips, Prejudicis, Discriminació i Rumors. 
• Gestió positiva del conflicte. 
• Escolta empática i qüestionament assertiu. 
• Principis de la perspectiva intercultural. 
• Teoria del contacte intergrupal. 
• Bones practiques de convivencia en la diversitat. 
 
Metodologia 
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant 
exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i 
treballs en grup. Requereix un alt grau de participació de les 
persones assistents. 
 
Persones destinatàries  
• Personal tècnic de centres educatius, administracions locals 

i/o entitats socials. 
• Persones joves i adultes en general. 
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Activitat Nº: 7.3 

«Pintant sobre 
rodes» 

Modalitat: Taller 
Durada: 2 hores 
Paraules clau: Espai públic 

Participació 
Expressió 

 
 
Descripció 
El taller està orientat a dinamitzar i resignificar un espai públic, com 
a espai de trobada dels i les adolescents del barri, a través de la 
pintada col·lectiva d’un mural al ritme de la música que els agrada i 
muntats sobre els seus patins, patinets o bicicletes. El motiu del 
mural seran diversos temes que els afecten i els generen emocions 
diferents, les quals, els demanarem que les expressin pintant sobre 
rodes.  
 
Objectius 
• Dinamitzar i resignificar un espai públic com a espai de trobada 

dels i les adolescents del barri. 
• Promoure la participació dels i les joves des d’una perspectiva 

creativa, d’oci positiu i de col·laboració.  
• Fomentar una sana expressió emocional dels i les adolescents 

del barri davant dels temes que els afecten. 
 
Continguts  
• La riquesa de la diversitat. 
• Convivència. 
• Col·laboració i treball en equip. 
• Emocions. 
• Creativitat. 
 
Metodologia 
S’instal·la una tela o cartró o es tria una paret en un espai públic i es 
convida als nois i noies i als i les adolescents del barri a pintar-lo per 
expressar el que pensen o senten davant d’alguns temes que els 
toquen de manera directe, com ara l’amistat, la convivència veïnal, 
els estudis, els espais d’oci, entre altres. 
 
Persones destinatàries  
• Infants i adolescents. 
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Activitat Nº: 7.4 

«ComVivim a...» 

Modalitat: Taller / Cicle de tallers 
Durada: Entre 3 i 16 hores 
Paraules clau: Convivència 

Interacció 
Cohesió 

 
 
Descripció 
L’activitat «CoMvivim a (nom del centre o del poble)» és una 
experiència participativa que es pot realitzar en una o diverses 
sessions orientada a promoure la reflexió entre les participants 
sobre la seva manera de conviure, per tal d’identificar pràctiques 
que contribueixen a una bona convivència i d’altres que no. Així 
també promou un espai d’interacció positiva i de creació conjunta i 
basada en la col·laboració, com a eina per crear un record de 
convivència positiva que es mantingui en la memòria de les 
participants i del centre (o lloc) mateix.  
 
Objectius 
• Promoure la reflexió sobre la convivència com a oportunitat.   
• Promoure la cohesió i la col·laboració entre persones diverses.   
• Fer una creació conjunta com a testimoni positiu de les 

persones participants. 
 
Continguts  
• Habilitats per a la convivència. 

• Obstaculitzadors de la convivència.  
• Col·laboració i treball en equip. 
• Cohesió social. 
 
Metodologia 
A les sessions de treball es realitzen diverses dinàmiques i activitats 
orientades a promoure el coneixement mutu, la col·laboració i la 
creació conjunta entre les persones participants, utilitzant molta 
creativitat i alguns materials que serveixin per donar forma a les 
seves creacions. 
 
Persones destinatàries  
• Adolescents i joves. 
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Activitat Nº: 7.5 

«Vincles per la 
diversitat» 

Modalitat: Cicle de tallers 
Durada: Entre 8 i 10 hores 
Paraules clau: Convivència 

Interacció 
Cohesió 
Col·laboració 

 
 
Descripció 
El taller «Vincles» és una experiència participativa orientada a 
promoure el coneixement mutu i la cohesió entre les participants a 
través de diverses activitats d’interacció, de creació conjunta i de 
col·laboració. Les tècniques utilitzades estan inspirades en el teatre 
social i altres disciplines artístiques i són un extracte del cicle de 
tallers que conforma el nostre projecte «Vincles per la diversitat».   
 
Objectius 
• Oferir una experiència positiva de convivència entre persones 

diverses per qüestions d’origen, edat, gènere, capacitats, etc.   
• Oferir un espai d’interacció positiva i col·laboració entre les 

persones participants.  
• Promoure el coneixement mutu i la cohesió entre les persones 

participants.  
 
Continguts  
• Confiança / Respecte / Empatia. 
• Col·laboració. 
• Interacció positiva / Humor. 
 
Metodologia 
A les sessions de treball es realitzen diverses dinàmiques i activitats 
orientades a promoure el coneixement mutu, la col·laboració i la 
creació conjunta entre les persones participants, utilitzant molta 
creativitat i alguns materials que serveixin per donar forma a les 
seves creacions. 
 
Persones destinatàries  
• Grups de persones diverses en general.  
• Equips professionals. 
• Veïns i veïnes d’un barri o municipi. 
 
Més 
Enllaç web 
Vídeo 

http://vinclesperladiversitat.org/
https://youtu.be/F_XunD5tSDM


 
 

 
 
 
 
 

8.- Habilitats Personals i Socials 
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Activitat Nº: 8.1 «Habilitats 
socials i pel 

treball 
col·laboratiu» 

Modalitat: Curs  
Durada: 16 hores 
Paraules clau: Habilitats 

Gestió 
Comunicació 

 
Descripció 
Las habilitats socials són una eina bàsica per construir relacions 
positives entre les persones, més encara quan es tracta d’equips 
que solen passar moltes hores juntes cada dia, sovint, gestionant 
situacions complexes o d’estrès. El curs presenta aquestes eines i 
planteja diversos exercicis per posar-les en pràctica tant de manera 
individual com grupal. Una excel·lent oportunitat per assentar les 
bases d’una bona convivència.  
 
Objectius 
• Identificar els propis hàbits emocionals i reflexionar 

críticament sobre com modificar-los per afavorir les relacions 
interpersonals al lloc de treball. 

• Conèixer, entendre i utilitzar la comunicació empàtica en les 
relacions professionals. 

• Conèixer, entendre i utilitzar l'assertivitat com a criteri de 
base en les interaccions professionals.   

 
Continguts  
• Gestió emocional. 
• Empatia. 
• Escolta Activa. 
• Assertivitat. 
• Eines per al treball col·laboratiu. 
 
Metodologia 
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant 
exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i 
treballs en grup. Requereix un alt grau de participació de les 
persones assistents. 
 
Persones destinatàries  
• Equips professionals. 
• Ciutadania en general. 
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Activitat Nº: 8.2 

«Gestió de 
situacions 

difícils» 

Modalitat: Curs  
Durada: Entre 10 i 20 hores 
Paraules clau: Conflicte 

Comunicació 
Interacció 

 
 
Descripció 
Treballar amb persones inevitablement inclou enfrontar- se de tant 
en tant a situacions de desacord, crítiques, tensió o conflicte, que 
posen a prova les nostres habilitats socials i de comunicació. 
Atenent aquesta necessitat el curs ofereix diverses eines per 
entendre la lògica de les situacions difícils i aplicar diferents 
tècniques orientades a recuperar la calma i/o arribar a acords que 
permetin reconduir la interacció entre les persones implicades. 
 
Objectius 
• Identificar i entendre les situacions difícils (característiques,  

causes i conseqüències). 
• Aprendre les premisses per gestionar adequadament les 

situacions difícils de manera assertiva. 
• Identificar les pròpies fortaleses i debilitats davant les 

situacions difícils i aprendre a potenciar-les o reforçar-les, 
segons correspongui. 

 
Continguts  
• Situacions difícils: concepte, tipus, característiques, etc. 
• Control emocional davant situacions difícils.   
• Empatia i Assertivitat. 
• Tractament de situacions difícils. 
• Eines per conduir a la calma a persones alterades.  
• Estratègies verbals per fer front a les situacions difícils. 
 
Metodologia 
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant 
exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i treballs 
en grup. Requereix un alt grau de participació de les persones 
assistents. 
 
Persones destinatàries  
• Persones que treballen amb persones, en un sentit ampli. 
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Activitat Nº: 8.3 

«Gestió positiva 
de les emocions» 

Modalitat: Curs  
Durada: Entre 8 i 20 hores 
Paraules clau: Intel·ligència emocional 

Interacció 
Dificultats 

 
 
Descripció 
A vegades la complexitat de la vida ens posa en situacions difícils 
en les que les emocions ens dominen o ens juguen “males 
passades”. Atenent aquesta necessitat, el curs ofereix continguts i 
eines per entendre el funcionament de les emocions en general, i 
de les pròpies, en particular, per tal de desenvolupar mecanismes 
que ens permetin afrontar les diverses situacions de la vida amb 
integritat i pau, així com enfortir la nostra autoestima i seguretat.   
 
Objectius 
• Conèixer els fonaments de la intel·ligència emocional i algunes 

premisses per aplicar-la en les interaccions quotidianes. 
• Aprendre a identificar les emocions (pròpies i de les altres 

persones) i algunes eines per gestionar-les de manera positiva. 
• Desenvolupar recursos personals per tal de gestionar situacions 

difícils amb integritat i respecte per un mateix i per les altres 
persones. 

 
Continguts  
• Intel·ligència Emocional. 
• Dimensions de la gestió emocional. 
• Escolta activa. 
• Empatia. 
• Posicions perceptives. 
• Comunicació assertiva. 
• Tècniques assertives verbals. 
 
Metodologia 
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant 
exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i treballs 
en grup. Requereix un alt grau de participació de les persones 
assistents. 
 
Persones destinatàries  
• Persones que treballen amb persones en un sentit ampli.  
• Ciutadania en general. 
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Activitat Nº: 8.4 

«Apoderament. 
La força del 
nosaltres» 

Modalitat: Curs  
Durada: Entre 4 i 20 hores, segons demanda. 
Paraules clau: Apoderament 

Creixement 
Resiliència 

 
Descripció 
En un context on el canvi i la incertesa són el pa de cada dia, 
l’apoderament pot ser una valuosa eina per mantenir-nos en peu 
i caminant malgrat les dificultats. I no només com a individus, sinó 
com a membres d’una comunitat que ens acull i ens dóna un espai 
de creixement personal i compromís social. El curs aprofundeix en 
el concepte, presenta algunes experiències concretes i ofereix una 
metodologia per promoure, impulsar i acompanyar processos 
d’apoderament en persones i col·lectius.  
 
Objectius 
• Oferir eines teòriques i pràctiques per promoure 

l’apoderament de persones en situació d’exclusió social. 
• Identificar els elements clau de l’apoderament des de la 

perspectiva de la psicologia i l’educació comunitària. 
• Reconèixer les possibilitats i limitacions de la intervenció amb 

col·lectius en risc d’exclusió social. 
• Aportar els principis d’actuació necessaris per desenvolupar 

programes o accions orientades a l’apoderament.  
 
Continguts  
• Poder / Apoderament. 
• Resiliència. 
• Autoestima i Autoconsciència. 
• Motivació. 
• Xarxa Social / Cohesió social. 
• Col·laboració. 
• Consciència dels límits. 
 
Metodologia 
El curs prioritza l’aprenentatge participatiu i, per tant, requereix un 
alt nivell d’implicació de les persones assistents. Es realitzaran 
breus exposicions teòriques, exercicis pràctics i de reflexió 
personal i en petits grups. 
 
Persones destinatàries  
• Professionals, estudiants  i persones voluntàries. 
• Personal d’entitats socials o d’atenció a les persones. 
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Activitat Nº: 8.5 

«Eines per parlar 
en públic» 

Modalitat: Curs  
Durada: 16 o 20 hores 
Paraules clau: Comunicació oral 

Comunicació no verbal 
Comunicació efectiva 

 
 
Descripció 
La comunicació és una eina clau pera la vida, però encara més en els 
temps actuals en el que les tasques professionals es fonamenten 
cada vegada més en el contacte interpersonal i en la capacitat de 
transmetre missatges convincents i seductors a audiències cada 
vegada més nombroses. El curs ofereix una sèrie de tècniques molt 
útils i pràctiques per realitzar presentacions en públic i ofereix a les 
persones participants a posar-les en pràctica en un entorn segur i 
constructiu.  
 
Objectius 
• Presentar les claus per dissenyar presentacions orals efectives 

davant públics i contexts diversos.   
• Transmetre les bases de la comunicació verbal i no verbal i 

algunes pistes per utilitzar-les en favor del missatge que es vol 
transmetre.  

• Oferir a les persones participants un espai segur per practicar i 
millorar les seves habilitats de comunicació oral. 

 
Continguts  
• Disseny de presentacions orals en públic. 
• L’audiència (expectatives, llenguatges, seducció). 
• Fonaments de la comunicació verbal i no verbal. 
• Expressió facial i posicions i moviments corporals. 
• Modulació de la veu (volum, velocitat, to, èmfasi, silencis). 
• Material de suport per a les presentacions. 
 
Metodologia 
Metodologia 100% participativa. Aprenentatge mitjançant breus 
exposicions teòriques, exemples pràctics i –sobretot- la realització 
de presentacions breus gravades en vídeo que posteriorment 
s’analitzen de manera constructiva i participativa. 
 
Persones destinatàries  
• Personal tècnic o directiu  
• Alumnat universitari. 
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