FORMACIÓ
“Disseny de projectes amb perspectiva intercultural”

Introducció

El Programa BCN Interculturalitat, en el seu Pla de formació, ofereix aquesta formació
adreçada a professionals d’equipaments públics i d’entitats de la ciutat. Els
professionals i les professionals que treballen al territori tenen un paper fonamental en
la cohesió social i la millora de la convivència. La gestió de la diversitat és, sens dubte,
un repte compartit, ja que els equipaments i les entitats configuren la vida cultural,
social i associativa dels barris. Són espais de convivència, d’interacció i d’expressió
oberts a tothom i configurats per tothom.
Per tant, aquesta formació és una oportunitat per desenvolupar competències i eines
que permetin dur a terme la nostra tasca professional, mitjançant projectes i iniciatives
dissenyades amb mirada intercultural.
Us encoratgem a prendre part d’aquesta formació, un mitjà per sumar esforços en el
treball per la igualtat, el reconeixement de la diversitat cultural i la interacció positiva
als barris i districtes de la ciutat.

Objectius
1. Proporcionar el marc de referència en polítiques públiques interculturals a
Barcelona.
2. Incorporar la perspectiva intercultural com a model de gestió de la diversitat en el
nostre àmbit.
3. Desenvolupar competències
interculturals.

i habilitats

pel

disseny

eficaç

de

projectes

Persones destinatàries


Professionals que treballin a serveis i equipaments públics de proximitat de la
ciutat (centres cívics, casals i espais joves, casals de gent gran, Piads, museus,
etc.)



Professionals i col·laboradors/es d’entitats de la ciutat de Barcelona

Continguts
1a sessió


El model intercultural de Barcelona: Pla BCN Interculturalitat i les principals
línies d’acció del Programa BCN Interculturalitat.



Models de gestió de la diversitat. Per què apostem per la interculturalitat?



Les dimensions de l'enfocament intercultural i la seva aplicació a partir
d’exemples aportats per les persones participants.

2a sessió


Què

és

la

competència

i

la

comunicació

intercultural?

Dinàmiques

interculturals, habilitats i destreses en competència intercultural.
3a sessió


Diferència entre un projecte d’expressió de la diversitat i una acció intercultural.



Contextos d'aplicació de projectes amb perspectiva intercultural



Avaluació i indicadors de projectes interculturals.



Treball conjunt: avaluem els nostres projectes

4a sessió


Disseny conjunt d’un projecte o acció de ciutat, de barri o d’intervenció
comunitària. Posada en comú dels projectes.



Valoració i cloenda.

Metodologia

Metodologia participativa i pràctica: es combinarà el contingut de caire teòric amb
dinàmiques pràctiques, exemples i treball en grup. Els continguts s’enriquiran tenint en
compte les experiències dels participants i l’aplicació pràctica a la tasca professional
concreta.
Un cop acabada la formació, el Programa BCN Interculturalitat podrà oferir seguiment i
assessorament a l’hora d’aplicar els coneixements adquirits a la feina.

Formadors/es
Kira Bermúdez

Durada i dates


Durada: 14 hores (4 sessions de 3,5 hores cada una)



Dates:





Dies: dilluns 13, 20, 27 de juny i 4 de juliol de 2016



Hora: de 17h a 20.30h

Lloc: Espai Avinyó-Llengua i Cultura (c. d’Avinyó, 52 /08002 Barcelona)

Places
Places limitades.
Aquest curs s’ofereix a un màxim de 25 persones.

Inscripcions
El curs és gratuït, però cal inscriure-s’hi omplint aquest formulari en línia abans del 8

de juny de 2016.

Inscripció al curs

Certificat
Per tal d’obtenir el certificat del curs, cal assistir a tres de les quatre sessions.

