Catàleg de Formació
2021-2022

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 2021-2022.
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.

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.

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.

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

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.
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Equip formador
Rodrigo Prieto

Elena Caballé

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

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

Aina Huguet

Sam Blàzquez

Graduada en Educació Social i amb
més de 7 anys d’experiència
professional en Entitats no
lucratives i dinamització grupal.

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

Griselda Lloret

Alba Rovira

Formadora i dinamitzadora de grups
i experta en la metodologia del
Teatre dels i les Oprimides i en
Interseccionalitat.

Graduada en Sociologia i experta en
gestió de la diversitat i la inclusió.
Investigadora i formadora de
diversitat de gènere.

Kenza Benzidan

Eiden Gael Marín

Formadora de professorat i
dinamitzadora de grups i experta
en interculturalitat i perspectiva
interseccional.

Formador de diversitat de gènere i
tutor del Grau en l’àrea de
Feminismes i diversitat sexual i de
gènere. De la UOC.

Noé G. Montuenga
Expert en dinamització comunitària
amb mirada Interseccional,
facilitació de processos i en Teatre
dels i les Oprimides.
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1.- Interseccionalitat

Activitat Nº:
Modalitat:
Durada:
Paraules clau:

1.1
Curs
20 hores (adaptable)
Diversitat
Interseccionalitat
Desigualtat

«Interseccionalitat
#Stop Desigualtats»

Descripció
La diversitat és inherent a la condició humana; de fet, les nostres
identitats són polièdriques i dinàmiques i es construeixen en
relació a través de la mirada dels altres. El sexe, el gènere, la
‘raça’ o perfil ètnic, la classe social, entre moltes altres
característiques, són especificitats de les nostres identitats que
s’entrecreuen i generen experiències concretes. No obstant, a la
nostra societat aquestes diferències suposen categories,
jerarquies, relacions asimètriques de poder i dinàmiques
d’opressió i exclusió emparades en sistemes de pensament com
el sexisme, el racisme, el classisme i el capacitisme -entre altresque fan que la diversitat esdevingui desigualtat.
La perspectiva interseccional o interseccionalitat (Creenshaw,
1991) permet observar, entendre i gestionar les societats i les
relacions humanes posant l’èmfasi en les experiències i
estructures d’opressió i privilegi. La formació està orientada a
presentar aquesta perspectiva, a través d’una mirada reflexiva i
crítica de diferents eixos de diversitat/desigualtat aportant
conceptes teòrics per a una comprensió més complexa de la
realitat social i revisant experiències concretes d’actuació a
diferents àmbits.
Objectius
• Conèixer els fonaments de la perspectiva interseccional i el
seu funcionament.
• Aprofundir en els diferents eixos de diversitat/desigualtat
proposats (sexual i de gènere; d’origen, cultural i religiosa;
classe social; generacional i funcional) i reconèixer els
sistemes de pensament en que es fonamenten.
• Entendre les dinàmiques i dimensions del poder i com
s’articulen en la conformació de les identitats i de les
relacions humanes.
• Promoure la reflexió sobre el propi posicionament i
responsabilitat davant les temàtiques plantejades en el
curs.
• Conèixer eines i experiències per incorporar la mirada
interseccional a la pràctica professional.
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Continguts
• Perspectiva Interseccional: Antecedents i context del seu
sorgiment: feminismes negre, lesbià, chicano, etc.
Fonaments. Aplicació. La proposta metodològica dels Relief
Maps.
• Diversitat afectiva-sexual i de gènere: Sistema sexe-gènere.
Estereotips hegemònics de gènere. Violències masclistes.
LGTBIfòbia. Diversitat afectiva sexual i de gènere.
Descolonitzant el gènere: experiències no binàries arreu
del món.
• Diversitat d’origen, cultural i religiosa: Colonialitat i
privilegi blanc. Racisme estructural, institucional i social.
Prejudicis i estereotips racistes. Discursos d’odi.
Convivència intercultural i interreligiosa. Antigitanisme i
islamofòbia.
• Classe social: Sistema capitalista i neoliberal, Classisme i
aporofòbia. Sensellarisme, Feminització de la pobresa.
Migració, refugi i exclusió/explotació laboral. Orgull de
classe.
• Diversitat funcional: (Dis)Capacitisme. Model mèdic i
model social de la discapacitat. El paradigma de la
diversitat funcional i el moviment de vida independent.
Intersecció gènere i div. funcional. Disseny universal.
• Diversitat generacional: Adultcentrisme: violències i
discriminació vers els infants i adolescents. Edatisme:
violències i discriminació vers la gent gran. Propostes i
alternatives a la mirada adultocèntrica i edatista.
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 de tots els nivells educatius, personal tècnic
• d’administracions, entitats socials o altres organitzacions.
• Gestionem l'acreditació de la formació al professorat a través
• dels CRP i bonifiquem la formació per entitats i organitzacions.
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Activitat Nº:
Modalitat:
Durada:
Paraules clau:

1.2
Taller
2 hores
Diversitat
Interseccionalitat
Desigualtat

«Interseccionalitat»
...un monstre, una estrella
i molta desigualtat...

Descripció
El taller s’inicia amb una dinàmica de construcció col·lectiva
d’un “monstre” de forma simbòlica, com a metàfora per
explicar les desigualtats estructurals, és a dir, els sistemes de
pensament i d’organització social que reprodueixen el
racisme, el sexisme, el classisme, entre altres jerarquies que
provoquen enormes desigualtats i violències a la nostra
societat. D’aquesta manera, s’ofereix una aproximació
planera a la perspectiva interseccional, a través de la qual es
promou una reflexió crítica sobre els privilegis, les opressions
i les resistències que tenim, patim o exercim totes les
persones. A través del debat posterior a la dinàmica, el taller
fa una crida a la conscienciació i a la responsabilització
individual i col·lectiva per construir una societat més
igualitària i justa.
Objectius
• Presentar els fonaments i característiques de la
perspectiva interseccional.
• Identificar els principals eixos de desigualtat
estructural que romanen a la nostra societat: racisme,
masclisme, capacitisme, etc.
• Identificar les principals conseqüències individuals i
socials de les desigualtats estructurals i què podem fer
per aturar-les.
Continguts
• Perspectiva interseccional.
• Eixos de desigualtat social: gènere, ‘raça’, classe, etc.
• Privilegis, opressions i resistències.
• Identitats i Relacions de poder.
Metodologia
Metodologia oberta, dinàmica i participativa. Aprenentatge
mitjançant exemples pràctics i treballs en grup.
Persones destinatàries
• Professorat, estudiants universitaris d’àmbit social i
alumnat de Batxillerat.
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Activitat Nº:
Modalitat:
Durada:
Paraules clau:

1.3
Curs
20 hores (adaptable)
Apoderament
Creixement
Resiliència

«Apoderament. La
força del nosaltres»

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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2.- Per la Diversitat Sexual i de
Gènere / LGTBI+

Activitat Nº:
Modalitat:
Durada:
Paraules clau:

2.1
Curs
15 hores (adaptable)
Gènere
Igualtat
Organitzacions

«Igualtat de gènere:
oportunitats per a
tothom»

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:
Modalitat:
Durada:
Paraules clau:

2.2
Taller
1 hora i mitja
Gènere
Estereotips
Sexe

«Desigualtat a la
feina»

Descripció
El món laboral és una de les branques en les que la força del
Patriarcat es fa més evident a la nostra societat. Tot i els
importants avenços que s’han realitzat les darreres dècades,
encara existeixen dinàmiques socials que reprodueixen una
distribució desigual del treball entre homes i dones. El taller que
proposem està orientat a posar en evidència aquestes diferències
i a promoure una reflexió crítica sobre les pràctiques i les
responsabilitats individuals i socials en el procés de transformació
d’aquestes desigualtats.
Objectius
• Posar en evidència la desigualtat entre homes i dones en el
món laboral i les seves diverses manifestacions.
• Promoure una reflexió crítica sobre la desigualtat de gènere a
la feina.
• Donar a conèixer i fomentar diferents accions orientades a
construir igualtat al món laboral.
Continguts
• Concepte de treball: treball productiu, treball reproductiu,
treball desigual (reconeixement, funcions i divisió).
• Concepte gènere: diferència sexe-gènere, construcció social
del gènere.
• Relació treball-sexe-gènere: caracteritzacions,i (bretxa
salarial, activitat-inactivitat, contractacions, condicions,
segregació), assetjament sexual a la feina, la feina més enllà
de la feina (ordenació temps).
• Accions per la igualtat
• Propostes
Metodologia
Metodologia participativa. Inclou visualització de vídeos sobre la
temàtica, debats, reflexions individuals i treballs grupals. Requereix
un alt grau d’implicació de les persones participants.
Persones destinatàries
• Adolescents i joves.
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Activitat Nº:
Modalitat:
Durada:
Paraules clau:

2.3
Curs
2 hores
Gènere
Masculinitat
Respecte

«Noves
masculinitats»

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:
Modalitat:
Durada:
Paraules clau:

2.4
Taller
2 hores
Homofòbia
Transfòbia
Gènere

«Diversitat sexual i
de 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.
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4.- Contra el Masclisme /
LGTBIfòbia

Activitat Nº:
Modalitat:
Durada:
Paraules clau:

3.1
Taller
2 hores
Gènere
Violència
Respecte

«Violència de
gènere. Trets i
reptes»

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:
Modalitat:
Durada:
Paraules clau:

3.2
Taller
2 hores
Gènere
Violència
Respecte

«Llenguatge no
sexista»

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:
Modalitat:
Durada:
Paraules clau:

3.3
Taller
2 hores
Sexe
Diversitat
Prejudicis
Identitat

«Stop LGTBIfòbia»

Descripció
La diversitat sexual i de gènere és un fet transversal en la història
de la humanitat. No obstant, el sexisme, el masclisme i la
LGTBIfòbia estructurals ha legitimat durant segles les agressions,
violències i discriminacions contra les persones LGTBIQ+ en els
diferents àmbits socials. Aquest taller està orientat, a desmuntar
tòpics sobre les persones LGTBIQ+, a defensar el seu dret a viure
lliurement sense por de patir agressions.
Objectius
• Presentar la diversitat sexual i de gènere com a inherent a la
humanitat.
• Explicar els fonaments de la LGTBIfòbia.
• Presentar les manifestacions de la LGTBIfòbia.
Continguts
• Diversitat sexual i de gènere.
• Sistema sexe/gènere.
• Tipus de LGTBIfòbia.
• Conseqüències de la LGTBIfòbia.
Metodologia
Metodologia oberta i interactiva: exposicions, exemples, debats,
exercicis i treballs en grup. Requereix un alt grau de participació de
les persones participants.
Persones destinatàries
• Alumnat de secundària i adolescents.
• Ciutadania en general.
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Activitat Nº:
Modalitat:
Durada:
Paraules clau:

3.4
Taller
2 hores
Sexe
Respecte
Identitat

«Relacions sanes de
parella»

Descripció
A l'adolescència les relacions interpersonals ocupen un lloc
privilegiat. Unes relacions marcades per l’imaginari del què es
suposa que significa ser un noi o una noia, i molt condicionades
per l’ideal de l’amor romàntic. Un imaginari on
l’heterosexualitat és la norma i la parella és concebuda com a
l’únic model possible. Els mites de l’amor romàntic posen en una
situació de vulnerabilitat especialment a les noies, promovent
formes de violència, per exemple, justificant conductes
agressives com actes apassionats o premiant el sacrifici per
sobre de l’autocura. Moltes d’aquestes actituds estan
normalitzades i naturalitzades en nom de l’amor, per això en el
taller es reflexionarà críticament per tal d’identificar els mites
de l’amor romàntic i donar eines per poder construir relacions
afectiu-sexuals sanes.
Objectius
• Sensibilitzar i donar eines per prevenir les relacions abusives
en l’àmbit de la parella entre els i les joves.
• Posar en evidència la construcció social i històrica de l’amor
en general, i de l’amor romàntic en particular i dels mites
que el conformen.
• Promoure en les noies i els nois la capacitat d’identificar i
valorar críticament els tipus d’amor que transmeten les
cançons i sèries televisives que solen escoltar i mirar.
• Transmetre els indicadors de violència en la parella, per
facilitar la seva detecció i prevenció.
• Promoure entre els nois i noies l’establiment de relacions
amoroses respectuoses i lliures de violència.
Continguts
Amor romàntic i expectatives vers l’amor.
Relacions tòxiques.
El cicle de la violència masclista.

•
•
•

Metodologia
Metodologia oberta i interactiva: exposicions, exemples, debats,
exercicis i treballs en grup. Requereix un alt grau de participació
de les persones participants.
Persones destinatàries
• Alumnat de secundària i adolescents.
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Activitat Nº:
Modalitat:
Durada:
Paraules clau:

3.5
Taller
2 hores
Assetjament
Prejudicis
Intimitat

«Prevenció de
l’assetjament i el
ciberassetjament»

Descripció
En l’actualitat les xarxes socials formen part de la vida quotidiana
de molta gent, però encara més dels i les adolescents i joves, que
han crescut en un context en que allò “virtual” forma part del seu
paisatge des de sempre. No obstant, no sempre tenen els criteris
i/o les eines necessàries per gestionar adequadament el que
aquest context els hi suposa pel que fa a les interaccions. Atenent
a aquesta necessitat, el taller busca promoure la reflexió crítica
entre els i les adolescents sobre aquestes qüestions, per tal que
siguin capaces de decidir a consciència com volen utilitzar les
xarxes socials.
Objectius
• Promoure la reflexió entre els nois i noies sobre els criteris
amb els que seleccionen als seus amics i als ciberamics .
• Reforçar el criteri de la intimitat personal i valorar els riscos
de l’exposició pública.
• Donar eines de resposta a les provocacions i
ciberprovocacions.
Continguts
• Assetjament, bullying i stalking
• Ciberassetjament: sexual, grooming, teasing…
• Dret a la intimitat en entorns virtuals.
Metodologia
Metodologia oberta i interactiva amb visualització d’un vídeo que
presenta la problemàtica tenint en compte les xarxes socials més
habituals entre els i les adolescents. Posteriorment diàleg obert
sobre les provocacions i els riscos.
Persones destinatàries
• Alumnat de secundària i adolescents.
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4.- Per la Diversitat Cultural

Activitat Nº:
Modalitat:
Durada:
Paraules clau:

4.1
Curs
15 hores (adaptable)
Diversitat
Interseccionalitat
Discriminació

«Gestió de la
diversitat»

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:
Modalitat:
Durada:
Paraules clau:

4.2
Espai de diàleg
2 hores
Migracions
Estereotips
Rumors

«El calaix
dels records»

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:
Modalitat:
Durada:
Paraules clau:

4.3
Taller
2 hores
Immigració
Estereotips
Punts de vista

«I tu com ho
veus?»

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
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5.- Contra la Xenofòbia, el
Racisme i els Rumors

Activitat Nº:
Modalitat:
Durada:
Paraules clau:

5.1
Taller
2 hores
Rumors
Immigració
Discriminació

«Vacuna’t contra
els rumors»

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
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Activitat Nº:
Modalitat:
Durada:
Paraules clau:

5.2
Activitat de carrer
3 hores
Rumors
Immigració
Discriminació
Estereotips

«Rumors de
pedra»

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
• Alumnat d’educació secundària.
• Ciutadania en general.
Més
Vídeo per format alumnat secundària
Vídeo per format ciutadania
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Activitat Nº:
Modalitat:
Durada:
Paraules clau:

5.3
Curs
8 hores (adaptable)
Islam
Estereotips
Discriminació

«Stop Islamofòbia»

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:
Modalitat:
Durada:
Paraules clau:

5.4
Activitat de carrer
3 hores
Rumors
Immigració
Discriminació
Estereotips

«Recepta
Antirumors»

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 millorarla.
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.

s Drets Humans
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6.- En favor dels Drets Humans

Activitat Nº:
Modalitat:
Durada:
Paraules clau:

6.1
Taller
1 o 2 hores
Drets Humans
Injustícia
Desigualtats

«Defensores dels
Drets Humans»

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
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