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Us presentem una nova edició del Catàleg d’activi-
tats antirumors. Una aposta per la convivència in-
tercultural. Com en les edicions anteriors, s’hi aple-
guen propostes de diversos formats (tallers, teatre, 
animació de carrer...) que, adaptades a diferents 
públics, permeten portar la reflexió intercultural als 
barris.

Les activitats que el catàleg posa gratuïtament a dis-
posició d’entitats, associacions, equipaments, ser-
veis i centres educatius de Barcelona tenen un ob-
jectiu clar: desmuntar els rumors i estereotips que 
estigmatitzen els veïns i les veïnes d’altres contextos 
culturals i que  dificulten la convivència a la ciutat. 

Per aconseguir-ho, el catàleg aposta per una meto-
dologia de treball que entén cada activitat com una 
oportunitat per crear espais de trobada i interrelació 
entre els veïns i les veïnes que hi participen. Els for-
mats i metodologies que presenten les activitats del 
catàleg són especialment idònies per treballar amb 
un públic jove, ja sigui als centres educatius o bé als 
diversos espais juvenils de la ciutat. A més a més, 
també s’hi inclouen activitats per a educadors i edu-
cadores i per a gent gran. Un taller, un debat al vol-
tant d’una obra teatral, una reflexió sobre una xerra-
da... Cada activitat és una oportunitat per descobrir 

els interessos comuns (i les diferències enriquido-
res) que tenim amb la persona que ens acompanya.

Per això, el catàleg està pensat tenint en compte tots 
els territoris de la ciutat i, per tant, sou vosaltres, els 
veïns i les veïnes, qui, a través del teixit associatiu, 
sabreu escollir quina és l’activitat que millor s’adap-
ta a les vostres necessitats de calendari, entorn i 
realitat sociocultural. 

Us convido, doncs, a utilitzar aquestes propostes per 
iniciar o enfortir processos de barri que consolidin 
una convivència basada en el diàleg, el respecte, el 
coneixement i el reconeixement de la diversitat.

Finalment, voldria destacar el paper clau de les en-
titats membres de la Xarxa BCN Antirumors, que, 
conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, par-
ticipen en el disseny i el desenvolupament d’aquest 
catàleg, que ha de ser una eina més per fer de Bar-
celona una ciutat socialment més justa, igualitària i 
cohesionada amb la diversitat de totes les persones 
que hi viuen.  

Lola López

Comissionada d’Immigració, 

Interculturalitat i Diversitat
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tornar a l'índex

INTRODUCCIÓ

Què és el Catàleg d’activitats antirumors?

El Catàleg d’activitats antirumors: una aposta per la convivència 
intercultural és una iniciativa que s’emmarca en l’execució del 
pla "Barcelona interculturalitat" (per a més informació, consul-
teu: http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/
plans-treball-accio). 

L’objectiu del catàleg és oferir activitats de sensibilització i edu-
cació ciutadana per desmuntar i reflexionar sobre els rumors, 
prejudicis i estereotips que malmeten la convivència intercultu-
ral i la cohesió social. Tota l’oferta d’activitats es posa a l’abast, 
gratuïtament, d’entitats, equipaments i serveis de Barcelona 
que tinguin interès a treballar per una ciutat més intercultural 
i cohesionada, lliure de discriminacions.

El present catàleg és una iniciativa de la Direcció de Serveis de 
Drets de Ciutadania i d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelo-
na, en col·laboració amb entitats de la Xarxa BCN Antirumors.

Quin tipus d’activitats hi ha?

El catàleg conté una oferta variada d’activitats que treballen, des 
de diferents metodologies, continguts bàsics d’interculturalitat 
i el tractament dels rumors, prejudicis i estereotips sobre la di-
versitat cultural.

A l’índex del catàleg, les activitats estan classificades per tipus, 
per públic destinatari o per temàtica. En funció dels vostres ob-
jectius haureu d’escollir l’activitat que més s'adequa a les vos-
tres necessitats.

Qui pot sol·licitar una activitat?

Poden demanar una activitat entitats, serveis i equipaments 
que tinguin impacte a la ciutat de Barcelona: associacions, 
col·lectius, grups, fundacions, centres educatius (centres oberts, 
escoles de primària, instituts d’educació secundària, escoles 
d’adults, etcètera), equipaments públics de proximitat (casals de 
barri, centres cívics, biblioteques, espais i casals de joves, etcè-
tera) i altres serveis i programes municipals.
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Com se sol·licita una activitat?

Primer:

Empleneu el formulari de sol·licitud en línia.

      FORMULARI 

Segon:

L’Oficina Tècnica de l’Estratègia BCN Antirumors validarà la 
sol·licitud i us enviarà la carta de compromís, que caldrà retor-
nar signada i segellada a plainterculturalitat@bcn.cat.

Si teniu dubtes del tipus d’activitat que voleu sol·licitar o neces-
siteu informació suplementària, podeu escriure un missatge per 
demanar la informació a aquesta mateixa adreça electrònica. 
L’Oficina Tècnica de l’Estratègia BCN Antirumors us pot asses-
sorar i orientar per formalitzar la sol·licitud.

Informació important

• La Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Immigració
ofereix gratuïtament el desenvolupament de les activitats.

• Cada sol·licitud serà valorada per l’Oficina Tècnica de l’Estra-
tègia BCN Antirumors, que en determinarà l’adequació, la via-
bilitat i la coherència amb els objectius de l’Estratègia BCN
Antirumors.

• Tindran preferència en l’assignació d’activitats les entitats o
equipaments que, en el moment de presentar la sol·licitud,
encara no hagin gaudit de cap activitat del catàleg.

• La sol·licitud s’haurà d’enviar com a molt tard 15 dies abans de
la data de realització de l’activitat.

https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
mailto:plainterculturalitat@bcn.cat
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I.    ACTIVITATS DE CARRER     
  I D'INTERACCIÓ CIUTADANA

> Taller “El planter antirumors”, a la Festa de la Infància, 2015
  Institut Diversitas
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I. ACTIVITATS DE CARRER I D’INTERACCIÓ CIUTADANA
tornar a l'índex

01.  El planter antirumors 

 Tema principal

Rumors, prejudicis i estereotips

 Objectius

1. Transmetre el missatge antirumors i apor-
tar informació per desmuntar els principals 
rumors relacionats amb les persones de 
diversos contextos culturals.

2. Afegir un to humorístic, lúdic i festiu a la 
tasca antirumors, per mitjà del futbol i des 
d’una perspectiva participativa.

 Continguts

• Arguments per desmuntar els principals 
rumors sobre les persones de diferents orí-
gens culturals.

• Rumors com a “infraccions” que convé evitar 
per conviure millor.

• L’humor com a estratègia útil per combatre 
rumors.

 Descripció i desenvolupament 

L’activitat consisteix en la simulació d’un en-
trenament de futbol per part d’una parella de 
clowns al carrer, al qual tothom està convidat 
a participar lliurement. Una part de l’entrena-
ment consisteix a xutar a la porteria, però per 
poder-ho fer cal que les persones participants 
contestin "veritable o fals" a unes preguntes 
relacionades amb els rumors. Si contesten bé, 
tindran targeta verda per xutar, i si no, tindran 
targeta groga o vermella i una altra oportunitat.

 Persones destinatàries

Públic en general

 Nre. de participants

Mínim: 20
Màxim: variable, en funció de l'espai i el con-
text en què es faci l'activitat.

 Durada

Activitat: 2 hores
Temps de preparació: 30 minuts

 Observacions

L’activitat s'ha de fer en un espai on hi hagi 
altres activitats i gent de pas (per exemple, 
festes majors, mostres d'entitats i fires de 
comerç, festes interculturals, etcètera).

 Equipament necessari

Un espai tancat perquè les parelles de clowns 
es puguin canviar i guardar els seus objectes 
personals.

 Material que aporta l’entitat contractada

Attrezzo, vestuari i material antirumors

 Personal 

Equip de clowns format per dues persones
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I. ACTIVITATS DE CARRER I D’INTERACCIÓ CIUTADANA
tornar a l'índex

 Dades de l’entitat

Institut Diversitas

Contacte: Elena Caballé, Rodrigo Prieto
Viladomat, 174, 5a planta, 08015 Barcelona
Tel. 670 698 516 (Elena) / 644 305 066 (Rodrigo)
ecaballe@institutdiversitas.org
www.institutdiversitas.org

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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02. Rumors de pedra

 Tema principal

Rumors, prejudicis i estereotips

 Objectius

1. Reconèixer els prejudicis, estereotips i
rumors que es tenen sobre les persones i
col·lectius de contextos culturals diversos.

2. Identificar les conseqüències negatives dels
prejudicis en les relacions quotidianes.

3. Aportar eines per desmuntar rumors i pre-
judicis.

 Continguts

• Els estereotips com a reduccionismes de la
realitat.

• Tothom pot ser transmissor de rumors.

• Rumors com pedres que formen un mur que
ens separa dels altres.

• Eines per enderrocar el mur dels prejudi-
cis i rumors contra les persones d’orígens
diversos.

• El taller està orientat a construir un mur
de plàstic en un lloc públic molt concorre-
gut com a representació dels estereotips,
prejudicis i rumors que es tenen sobre les
persones d’orígens diversos.

 Descripció i desenvolupament 

El taller està orientat a construir un mur de 
plàstic en un lloc públic molt concorregut com 
a representació dels estereotips, prejudicis i 
rumors que es tenen sobre les persones d’orí-
gens diversos.

Durant l’activitat, s'interpel·larà els vianants 
perquè escriguin la seva opinió en uns papers 
de colors i els pengin al mur. El propòsit és po-
sar en evidència com aquestes idees i creen-
ces ens separen dels altres i ens van tancant 
en el nostre món de pors i desconeixement. Al 
final de l’activitat s’enderrocarà el mur com a 
símbol de la voluntat de trencar també amb els 
estereotips i rumors.

 Persones destinatàries

Públic en general

 Nre. de participants

Variable en funció de l'espai i el context en què 
es faci l'activitat.

 Durada

Activitat: 3 hores

Temps de preparació, muntatge i desmuntat-
ge: 30 minuts

 Observacions

L’activitat s'ha de fer en un espai on hi hagi 
altres activitats i gent de pas (per exemple, 
festes majors, mostres d'entitats i fires de 
comerç, festes interculturals, etcètera).

 Equipament necessari

Equip d’amplificació d’àudio i micròfon 
(opcional)

I. ACTIVITATS DE CARRER I D’INTERACCIÓ CIUTADANA
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 Material que aporta l’entitat contractada

Mur de plàstic desmuntable on penjar les opi-
nions que escriuran les persones participants, 
papers, retoladors i material antirumors.

 Personal 

Dues persones dinamitzadores

 Dades de l’entitat

Institut Diversitas

Contacte: Elena Caballé, Rodrigo Prieto
Viladomat, 174, 5a planta, 08015 Barcelona
Tel. 670 698 516 (Elena) / 644 305 066 (Rodrigo)
ecaballe@institutdiversitas.org
www.institutdiversitas.org

    Vídeo de l'activitat:

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

12

02

I. ACTIVITATS DE CARRER I D’INTERACCIÓ CIUTADANA

http://bit.ly/23JVZ0D
https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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II. AUDICIÓ COMENTADA

> Activitat “Cantants musulmanes: femení i plural”, al Casal de Barri 
del Poblenou, 2016.
Apropem-nos
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03. Cantants musulmanes:
femení i plural

II. AUDICIÓ COMENTADA

 Tema principal

Gènere i interculturalitat

 Objectius

1. Trencar prejudicis i desconstruir imatges es-
tereotipades envers les dones musulmanes.

2. Oferir un entorn de reconeixement cultural a
les dones musulmanes de Barcelona.

3. Mostrar diversos models de feminitat dins
l'islam.

4. Treballar l’empatia intercultural.

5. Facilitar la comprensió dels entorns cultu-
rals de l’islam

 Continguts

• Explicació bàsica de l’islam com a fet cultural.

• Les “feminitats” dins l’islam.

• Tres eixos de reflexió des de tres geogra-
fies, actituds i sonoritats diferents: el món
àrab, Àfrica Occidental i les noves identitats
europees.

• La música com a eina per desmuntar ru-
mors i estereotips culturals.

 Descripció i desenvolupament 

L’activitat consisteix en una xerrada en forma 
d’audició comentada al voltant de vídeos mu-
sicals que acompanyen l’explicació. La música 
permet treballar de manera audiovisual, cosa 
que facilita la desconstrucció d’imatges este-
reotipades, en aquest cas, envers les dones 
musulmanes, mitjançant la proposta de visions 
noves que entren en contradicció amb les 
prefixades. 

En aquesta activitat es treballa sobre la mú-
sica, fent incidència en les formes musicals i 
derivant-ne els conceptes culturals. Ens cen-
trarem en tres figures femenines molt cone-
gudes en els seus àmbits culturals, però molt 
desconegudes a Catalunya: la música orques-
tral àrab amb Umm Kulzum, el pop de l'Àfrica 
Occidental amb Oumou Sangare i el rap anglo-
saxó amb el grup Poetic Pilgrimage. 

Amb aquests tres exemples, durant la xerra-
da-audició, es desactivaran alguns dels ru-
mors més recurrents sobre l'islam i algunes 

de les idees preconcebudes més esteses: que 
l'islam només és àrab, que no hi ha diversitat 
de formes o d’opinions, que les dones no tenen 
cap mena de visibilitat, que assumeixen el seu 
destí sense prendre la iniciativa, i que el hijab 
és sinònim de submissió i silenci.

 Persones destinatàries

Públic adult

 Nre. de participants

Mínim: 10 persones 
Màxim: 70 persones 

 Durada

Activitat: 2 hores (1hora i 30 minuts de xerrada 
i 30 minuts de debat)

Temps de preparació, muntatge i desmuntat-
ge: 10 minuts

 Equipament necessari

Sala diàfana amb cadires, pantalla d’audiovi-
suals amb connexió al portàtil i micròfon
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 Material que aporta l’entitat contractada

Ordinador portàtil, vídeos i música. 
Bibliografia i discografia recomanada.

 Personal 

Una tallerista

 Dades de l’entitat

Colectivo Cautivo 

Contacte: Brigitte Vasallo
Tel.: 647 299 956
perderelnorte@gmail.com 

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

XIII. TALLERS DE GÈNERE I INTERCULTURALITATII. AUDICIÓ COMENTADA

https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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III. DOCUFÒRUM

> Imatge del documental "El racisme mata"
SOS Racisme
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04. El racisme mata

 Tema principal

Racisme i discriminació

 Objectius

1. Reflexionar sobre els diferents espais i ma-
nifestacions del racisme i la xenofòbia a la
societat.

2. Reflexionar sobre el paper de les lleis, les
polítiques i els mitjans de comunicació en la
discriminació racista.

3. Conèixer les conseqüències de la discrimi-
nació racista en la vida de les persones.

4. Conèixer exemples de lluita social per la
igualtat de drets i defensa de drets humans.

5. Debatre i generar propostes per combatre el
racisme.

6. Aportar eines per enfortir la lluita antiracis-
ta a partir del treball grupal.

 Continguts

• El racisme i la xenofòbia i les seves con-
seqüències.

• Conceptes relacionats amb política migra-
tòria, centres d'internament per a persones
estrangeres (CIE), procés de regularització i
gestió de fronteres.

• La influència dels mitjans de comunicació i
el tractament de la informació.

• El paper de la ciutadania en la lluita contra
el racisme i en la defensa dels drets hu-
mans.

• Convivència i cohesió social.

 Descripció i desenvolupament 

• Projecció del documental El racisme mata.
Les múltiples cares del racisme institucional
(30 minuts)

• Dinamització de debat participatiu incidint
en els conceptes següents:

– CIE: legalitat i legitimitat de la privació de
persones per una falta administrativa.

– Política migratòria: anacronisme de la Llei
d'estrangeria, orígens, evolució. Relació
entre països de la UE.

– Fronteres: gestió de fronteres en l'àmbit
europeu, Frontex, i internacional.

Serà interessant relacionar els conceptes 
recollits al documental amb les situacions 
actuals. Tot i això, els interessos del públic 
participant determinaran el contingut i els 
temes tractats al debat.

 Persones destinatàries

Joves a partir de 16 anys
Persones adultes

 Nre. de participants

Mínim: 5 persones
Màxim: 75 persones

 Durada

Activitat: 1,5 hores

Temps de preparació, muntatge i desmuntat-
ge: 10 minuts

 Equipament necessari

Ordinador, altaveus, projector
Cadires

III. DOCUFÒRUM
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 Material que aporta l’entitat contractada

Vídeo

 Personal 

Una persona

 Dades de l’entitat

SOS Racisme Catalunya

Contacte: José Peñín
Rambla de Santa Mònica, 10, 1a planta, 08002 
Barcelona
Tel.: 933 010 597
formacio@sosracisme.org
www.sosracisme.org 

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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IV. ESPECTACLE DE TITELLES

> En Bilal a l’espectacle de titelles "A Babel amb patinet”.
La Puntual
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05. Titelles antirumors:
A Babel amb patinet

IV. ESPECTACLE DE TITELLES

 Tema principal

Rumors, prejudicis i estereotips

 Objectius

1. Sensibilitzar infants i adults sobre la im-
portància de lluitar contra els rumors i els
estereotips i sobre el valor de la diversitat
cultural que ens envolta.

 Continguts

Es tractaran, d’acord amb el marc conceptual 
del model intercultural, els conceptes se-
güents:

• Rumors

• Estereotips sobre persones d’orígens diver-
sos

• Reconeixement del valor de la diversitat
cultural

 Descripció i desenvolupament 

Es tracta d’un espectacle teatral de titelles 
divertit i emocionant basat en les relacions in-
terculturals i que posa en relleu les virtuts de 
la perspectiva crítica dels agents antirumors.

És una producció de La Puntual - Putxinel·lis 
de Barcelona.

Fitxa tècnica: 
Néstor Navarro (interpretació i debat); Patrícia 
Martínez del Hoyo (guió); Jordina Salvany (ves-
tuari); Eugenio Navarro (direcció)

Sinopsi: 
En Bilal arriba a Babel de Dalt per buscar els 
seus cosins que encara no coneix. Allà des-
cobreix que corre un rumor inexplicable: “No 
es pot riure! Riure és molt dolent i, a més, 
s’encomana”. En Bilal pregunta, però ningú li 
sap respondre el perquè d’una prohibició tan 
antipàtica. Haurà de desmuntar el rumor que 
fa que tothom cregui que no pot riure i enfron-
tar-se als entrebancs que li posen en Manelic i 
l’escombraire que no paren d’escampar ru-
mors a tort i a dret.

Juntament amb la valenta Marina i amb l’ajuda 
de l’àvia Pessigolles, en Bilal lluitarà com un 
agent antirumors per tornar el riure al poble. 

 Persones destinatàries

Públic familiar
Infants a partir de 4 anys

 Nre. de participants

Mínim: 10 persones
Màxim: 100 persones 

 Durada

Espectacle: 40-45 minuts 

Debat: segons demanda

Temps de preparació i muntatge: 1 hora i 15 
minuts

Desmuntatge: 45 minuts

 Observacions

L’espai ideal seria un teatre, auditori o sala 
d’actes. L’espai mínim de l’escenari ha de 
mesurar 3 x 3 metres, més l’espai per al públic 
previst. Es pot fer a terra, al nivell del públic.
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 Equipament necessari

Una presa de llum.  

En cas que es vulgui fer a l’aire lliure, ha d’es-
tar protegit del vent.

Una ampolla d’aigua. 

 Material que aporta l’entitat contractada

Escenografia, equip de so i micròfon 

 Personal 

Un titellaire (també dinamitzador del debat)

 Dades de l’entitat

La Puntual - Putxinel·lis de Barcelona

Contacte: Néstor Navarro 
Allada-Vermell, 15, baixos, 08003 Barcelona
Tel.:  649 910 622 
nestor.lapuntual@gmail.com
www.lapuntual.info

    Vídeo del tràiler: 

    Vídeo del reportatge: 

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

IV. ESPECTACLE DE TITELLES

http://bit.ly/1ar4YbY
http://bit.ly/1TcvYV8
https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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V. GIMCANA

> Una de les proves de l’activitat “Que no t’agafi el masclisme...ni el 
racisme!”. Espai Jove Les Basses, 2015.
Aquí t’escoltem - Espai Jove Les Basses
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06. Que no t’agafi el masclis-
me...ni el racisme!

 Tema principal

Gènere i interculturalitat

 Objectius

1. Potenciar la coeducació als espais d’oci.

2. Visibilitzar el punt de trobada de les des-
igualtats de gènere i les desigualtats d'ori-
gen (interseccionalitat).

3. Connectar amb el jovent, a partir del joc,
amb els seus dubtes, inquietuds, curiositats
i problemes respecte de la diversitat cultural
amb perspectiva de gènere.

4. Oferir informació sobre interculturalitat,
gènere, identitats i relacions.

 Continguts

• Mites, falses creences, estereotips i rumors
relacionats amb el gènere i la intercultura-
litat.

• Factors que contribueixen a facilitar la rela-
ció amb persones de diferents orígens.

• Autoestima individual i col·lectiva.

• Valors que promouen la llibertat, l'auto-
nomia i la igualtat de les persones en les
relacions afectives.

 Descripció i desenvolupament 

L’activitat es compon d'un conjunt de pro-
ves d'equip relacionades amb els continguts 
esmentats. S’han d’anar passant les proves i 
s’acaba amb la confecció d’un mural conjunt. 
A més, durant la gimcana hi haurà un punt 
d'informació i materials per donar a conèixer 
diferents serveis adreçats al jovent en matèria 
de sexualitat, afectivitat i violència de gènere, 
migracions i interculturalitat.

 Persones destinatàries

Joves (entre 12 i 18 anys)

 Nre. de participants

Mínim: 20 persones 
Màxim: 60 persones

 Durada

Activitat: 1 o 2 hores adaptables a les dimen-
sions del grup

 Observacions

L’espai idoni per fer l’activitat és una sala  gran 
i diàfana (poliesportiu, etcètera), o el pati (si 
fa bon temps). També es pot fer l’activitat —i 
així ho recomanem— aprofitant l’espai públic 
(places, etcètera).

És important que sigui un espai ampli on es 
pugui fer soroll. També seran necessàries tres 
taules i un punt d’aigua. 

 Equipament necessari

Dues taules. 

L’activitat es desenvolupa preferiblement en un 
espai obert.

 Material que aporta l’entitat contractada

Tot el material de les proves, regals finals, 
punt d’informació amb recursos diversos
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 Personal 

Sis dinamitzadors/es (cada prova estarà dina-
mitzada per un educador o educadora).

 Dades de l’entitat

Centre d’Estudis Africans i Interculturals i As-
sociació Candela per a la Investigació i l’Acció 
Comunitària.

Contacte:  Xavier Cela Bertan  
(Associació Candela)
Vall d’Ordesa, 12 baixos
Tel.: 93 1797012
xavicandela@gmail.com (per a la gestió)
centredestudisafricans@gmail.com

    Vídeo de l’activitat:

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

http://candela.cat/gincana/
https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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VI. SESSIONS DE TEATRE FÒRUM

> Sessió de teatrefòrum "En Mustafà és al replà".
Forn de Teatre Pa’tothom
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07. Jo no sóc racista, però...

VI. SESSIONS DE TEATRE FÒRUM

 Tema principal

Islamofòbia

 Objectius

1. Treballar les actituds islamòfobes presents
a la ciutat.

2. Adonar-se que els rumors escampen percep-
cions negatives i malmeten la convivència.

3. Connectar el públic amb les seves experièn-
cies viscudes respecte a la diversitat cultural
present a la ciutat i la seva vivència respecte
al fet migratori.

4. Promoure la participació del públic per crear
una reflexió grupal de les pròpies actituds
i estereotips respecte dels altres per des-
construir-los.

 Continguts

Es treballarà sobre els temes següents:

• La vivència de la por i de sentir-se ame-
naçats.

• La mala informació. Creure coses falses
porta a tenir por, i la por pot portar a tenir
comportaments racistes.

• Els conceptes de generalització, estereotips
i prejudicis.

• Assertivitat i altres eines comunicatives
per tal de poder rebatre eficaçment rumors
sobre les persones de diferents contextos
culturals.

 Descripció i desenvolupament 

El teatre és el mitjà més potent i eficaç per 
retrobar les nostres emocions associades a 
experiències.

Jo no sóc racista, però... és una obra de teatre 
fòrum de creació col·lectiva, creada per La Xixa 
Teatre, que té per inspiració els conflictes per 
actituds islamòfobes. 

Sinopsi:

L’Andrea i la Lola són companyes de pis, ne-
cessiten poder trobar algú que ocupi l’habita-
ció que ha quedat lliure. Segueixen el procés 
de buscar algú a través de pàgines web, com 
sempre han fet. La sorpresa és que apareix en 
Soni, que no és el perfil que elles esperaven. 
Les dues es posicionen de manera diferent 

davant la possibilitat que en Soni es quedi a 
casa seva. Serà capaç l’Andrea de defensar la 
seva posició perquè els prejudicis i estereotips 
no siguin els protagonistes de la decisió?

Posteriorment a la presentació de la peça 
teatral, el dinamitzadora o dinamitzadora de la 
sessió convida els espectadors a obrir el debat 
i a pujar a l'escena per substituir i millorar les 
accions de la protagonista. L'escena és rein-
terpretada tantes vegades com les diferents 
intervencions que proposa el públic. 

 Persones destinatàries

Joves
Persones adultes
Públic en general

 Nre. de participants

Mínim: 15 persones
Màxim: 100 persones

 Durada

Activitat: 2 hores 

Temps de preparació, muntatge i desmuntat-
ge: 15 minuts abans del començament i 15 
minuts en acabar, com a mínim.
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 Observacions

Si l’obra es fa a l’aire lliure, es necessitaran 
tres micròfons de diadema i un micròfon sense 
fils (no a càrrec de La Xixa Teatre).

 Equipament necessari

Espai diàfan per poder-hi fer la representació. 
(No cal tarima o escenari teatral convencio-
nal.)

Cadires suficients per al públic assistent. 

Equip de so.

 Material que aporta l’entitat contractada

Attrezzo per a l'obra.

 Personal 

Tres actors o actrius.

Un dinamitzador/a del debat amb el públic.

 Dades de l’entitat

La Xixa Teatre

Contacte: Adrián Crescini
Doctor Dou, 16, pral. 1a, Barcelona
Tel.: 625 277 263
laxixateatre@gmail.com
www.laxixateatre.org

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

VI. SESSIONS DE TEATRE FÒRUM

https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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08. En Mustafà és al replà

VI. SESSIONS DE TEATRE FÒRUM

 Tema principal

Racisme i discriminació

 Objectius

1. Informar, sensibilitzar i lluitar contra el
fenomen del racisme subtil.

2. Informar, sensibilitzar i lluitar contra les
actituds que el sostenen, com ara els preju-
dicis, la discriminació i els rumors.

3. Presentar una escena quotidiana per des-
velar els pensaments més reiteratius amb
relació a certs col·lectius.

4. Denunciar la violència institucional, molts
cops enfortida pels mitjans de comunicació,
sobre la percepció envers certes persones.

5. Denunciar l'aporofòbia i informar d'aquest
perill en plena època de crisi.

6. Donar eines per fer front a situacions de
discriminació.

 Continguts

• Racisme subtil
• Rumors i prejudicis
• Aporofòbia i rumors

 Descripció i desenvolupament 

En Mustafà és al replà
El teatre fòrum és una peça de teatre i debat.

Després d’una introducció de 5 minuts on 
s'explica l'activitat, passem a fer la represen-
tació d'una obra de teatre, que servirà de base 
per a un debat posterior amb el públic sobre la 
situació que es planteja per trobar-hi possibles 
solucions. 

Dirigida per Jordi Forcadas. 

Interpretada per cinc actors o actrius (segons 
disponibilitat): Judit Saula, Holga Pallejà, Ma-
rina Getino, Laura González, Alí Hamidou, Lluís 
Cases i Eduard Benito.

Sinopsi: 

En una comunitat de veïns trobem un proble-
ma que ens afecta tots. Tot i que sembla que hi 
ha una convivència normal, davant certs inte-
ressos sorgeixen conflictes, a través dels quals 
aniran aflorant actituds carregades de preju-
dicis i estereotips envers l'altre que s'agreu-

gen amb els rumors. Això crea una barrera 
comunicativa i una distància que fa impossible 
trobar una solució conjunta.

 Persones destinatàries

Joves a partir de 15 anys
Persones adultes
Públic en general

 Nre. de participants

Mínim: 50 persones
Màxim: 200 persones

 Durada

Activitat: entre 1,5 hores i 2 hores, segons 
debat

Temps de preparació, muntatge: 15 minuts 
Desmuntatge: 10 minuts

 Observacions

Obra de teatre molt versàtil, que s'adapta a 
molts espais. 

Malgrat tot, el debat posterior a la represen-
tació funciona millor en espais tancats, ja que 
en els que són oberts, a la gent li costa més 
opinar i se senten més exposats.
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 Equipament necessari

Si es fes en un espai a l'aire lliure, s'ha de 
disposar d'un equip de so complet: taula de 
so, cinc micròfons de diadema sense fils i un 
micròfon de mà sense fils.

 Material que aporta l’entitat contractada

Escenografia completa i transport

 Personal 

Cinc actors o actrius i un dinamitzador/a

 Dades de l’entitat

Forn de Teatre Pa'tothom

Contacte:  Montse (matins) / Quim (tardes)
Lluna 5, baixos, Barcelona
Tel.: 934 429 282
info@patothom.org
www.patothom.org

    Vídeo d'escenes 
    de l'obra:  

    Vídeo del reportatge:

    Vídeo de l'activitat: 

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

VI. SESSIONS DE TEATRE FÒRUM

http://bit.ly/1TAQxbc
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Mustafa-es-al-repla/video/4361910/
http://bit.ly/1T89fay
https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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09. Rizomes

VI. SESSIONS DE TEATRE FÒRUM

 Tema principal

Rumors, prejudicis i estereotips

 Objectius

1. Reflexionar de forma dinàmica sobre els
prejudicis i rumors envers la diversitat cul-
tural i cercar estratègies per desfer-los.

2. Promoure una convivència que superi les
idees prefixades.

3. Buscar possibles solucions al conflicte plan-
tejat de manera participativa.

 Continguts

• Concepte d’estereotip, prejudici i rumor.

• Estratègies per trencar barreres i fomentar
una convivència intercultural sana.

 Descripció i desenvolupament 

Rizomes és una peça de teatre fòrum que posa 
de manifest un seguit de prejudicis que difi-
culten la convivència amb persones d’orígens 
culturals diversos. 

Partint d’una situació quotidiana entre el 
veïnat d’una escala i amics de l’escola, es fa 
una reflexió participativa amb els espectadors 
sobre els diversos prejudicis i rumors que 
afecten el nostre entorn proper. Convidem el 
públic assistent a cercar possibles solucions al 
conflicte.

Sinopsi: 

En Bilal, d’11 anys, es trasllada amb la seva 
família a un nou edifici, justament on hi ha el 
seu millor amic, en Carles. Les dues famílies 
proven de tenir una bona convivència, però un 
iPad perdut servirà com a detonant de molts 
prejudicis envers l’altre, portant al límit la 
situació del Bilal i la seva família.

 Persones destinatàries

Joves (a partir de 12 anys)
Públic en general

 Nre. de participants

Mínim: 10 persones 
Màxim: 100 persones

 Durada

1 hora i 30 minuts (la peça teatral té una dura-
da de 20 minuts.)

Temps de preparació, muntatge i desmuntat-
ge: 1 hora abans i 30 minuts després.

 Observacions

Contextos: perquè es pugui generar un debat 
propositiu és important que la gent estigui 
concentrada en l’espectacle (no és un espec-
tacle per a cafeteries). Funciona molt bé com a 
dinàmica per a grups ja constituïts: joves, gent 
gran, associacions de veïns i veïnes, tècnics, 
treballadors d'empreses, etcètera.

 Equipament necessari

Reproductor: CD o MP3. 

Espai escènic: espai per a l’escenari de mínim 
5 x 5 metres al nivell de l’espectador o tarima 
amb una alçada màxima d’un metre. A l’exte-
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rior no és recomanable, però si es fes, s’han de 
tenir quatre micròfons sense fils de diadema. 

Cadires: una cadira per a l’obra de teatre i 
cadires per al públic.

Camerino/vestuari: un espai, íntim i calent, 
perquè els actors es vesteixin i es preparin.

 Material que aporta l’entitat contractada

Escenografia: una porta portàtil. 
Material addicional per dinamitzar el debat.

 Personal 

Tres actors o actrius i un dinamitzador/a

 Dades de l’entitat

Centre de Formació i Creació Artística Marabal 

Especialitzats en l’art com a eina educativa i de 
transformació social

Contacte: Joel Álvarez
Bòbila, 7-9, 08004 Barcelona 
Tel.: 934 421 982
marabal@marabal.org
www.marabal.org

    Vídeo del tràiler:

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

VI. SESSIONS DE TEATRE FÒRUM

https://vimeo.com/121867211%3Flite%3D1
https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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VII. TALLER AUDIOVISUAL

> Taller “Creació audiovisual d’un espot” realitzat a Barcelona, 2014.
Connectats, SCCL
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10. Creació audiovisual d’un
espot

 Tema principal

Rumors, prejudicis i estereotips

 Objectius

1. Fomentar el debat i l’esperit crític entorn
dels rumors i estereotips que dificulten la
convivència intercultural a la ciutat.

2. Oferir una eina de comunicació de proximitat
per difondre missatges antirumors.

3. Reflexionar i motivar una opinió crítica sobre
el paper dels mitjans de comunicació com a
element clau per a la convivència intercultural.

4. Donar veu a veïns i veïnes, així com a enti-
tats de l’entorn.

5. Crear un contingut (espot audiovisual) de ma-
nera col·laborativa per ser difós a internet.

 Continguts

• Conceptes de l'enfocament intercultural:
igualtat d’oportunitats, reconeixement de la
diversitat i interacció positiva.

• Concepte de rumor, prejudici i estereotip.
Per què, com, on es genera i creix?

• Debat entorn dels rumors especialment
importants en l’àmbit de proximitat.

• El paper dels mitjans de comunicació en la
convivència intercultural.

 Descripció i desenvolupament 

Un taller de creació d'una peça audiovisual, 
ideada i realitzada col·lectivament a partir de la 
reflexió crítica entorn dels estereotips i rumors 
que dificulten la convivència intercultural. 

 Persones destinatàries

Joves (a partir de 12 anys)

 Nre. de participants

Mínim: 8 persones
Màxim: 30 persones

 Durada

Una sessió de 3 hores, o bé, 
dues sessions de d’1 hora i 30 minuts

Opcional: una sessió extra de feed-back per 
als joves amb el resultat del seu treball

 Equipament necessari

Aula per a 30 persones, cadires, ordinador, 
projector, pantalla, equip de so (amplificació), 
fulls i bolígrafs.

 Material que aporta l’entitat contractada

Càmera de vídeo, illa d’edició, equip de grava-
ció de so

 Personal 

Dos dinamitzadors/es

 Dades de l’entitat

Connectats, SCCL
Contacte: Toni Gassó González
Tel.: 609 518 972
connectatscoop@gmail.com
www.connectats.org

    Vídeo de l'activitat: 

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

http://bit.ly/1Op7zY5
https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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VIII. TALLER DE HIP-HOP

> Taller de hip-hop “Rimant Rumors”. Barcelona.
Programa BCN Interculturalitat
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11. Taller de hip-hop
"Rimant rumors"

VIII. TALLER DE HIP-HOP

 Tema principal

Racisme i discriminació

 Objectius

1. Desmuntar els rumors i estereotips sobre
les persones d’orígens culturals diversos
que poden tenir els joves i que dificulten la
convivència, les relacions interculturals i el
respecte.

2. Fomentar, entre els joves, una visió positiva
i constructiva de la diversitat cultural i sobre
el fet migratori en general.

3. Impulsar una reflexió crítica per part dels
joves entorn del racisme i la discriminació.

 Continguts

• Les manifestacions culturals diverses.

• El hip-hop com a eina útil per desmuntar
rumors i prejudicis vinculats amb la diversi-
tat cultural.

• La convivència intercultural.

 Descripció i desenvolupament 

Aquesta activitat presenta el hip-hop com a 
eina per mostrar la diversitat cultural i sensi-
bilitzar sobre els prejudicis i els rumors, ja que 
dóna als joves una oportunitat d’expressar-se 
a través de llenguatges que els són familiars, 
com el ball i la música.

L’activitat es desenvoluparà de la manera 
següent:

• Xerrada-presentació del taller amb Pau
Llonch, artista català de hip-hop, del grup At
Versaris, o amb Xavi Vicente, el Nota, can-
tant de hip-hop de Cornellà de Llobregat.

• Breu introducció al hip-hop com a moviment
cultural universal i reivindicatiu, audició i
projecció de músiques amb missatge anti-
racista i introducció als rumors i prejudicis
vinculats amb la diversitat cultural.

• A la segona part del taller, els joves es
divideixen en grups i emplenen les planti-
lles amb rimes antirumors per crear la seva
cançó.

• La tercera part és una classe magistral de
ball. Els joves aprendran algunes coreografies.

 Persones destinatàries

Joves (entre els 11 i els 22 anys). 
Els grups que participin en el taller han de ser 
homogenis pel que fa a l'edat.

 Nre. de participants

Mínim: 10 joves
Màxim: 40 joves

 Durada

Activitat: 2 hores

 Equipament necessari

Sala gran (els joves s'han de poder moure amb 
comoditat i han de tenir lloc per ballar).

Cadires.

Equip de so de qualitat amb altaveus i micrò-
fons.

Ordinador, projector i connexió a internet.
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 Material que aporta l’entitat contractada

Cartolines, notes adhesives i retoladors.
Si és necessari: ordinador portàtil.

 Personal 

Tres persones: coordinador/a, artista de hip-
hop i dinamitzador/a i ballarina

 Dades de l’entitat

Centre d'Estudis Africans i Interculturals

Contacte: Jessica González
Ronda de Sant Pere, 23, 1r 4a, 08010 Barcelona
Tel.: 934 123 937 / 626 429 804
centredestudisafricans@gmail.com
jessgh.cea@gmail.com
www.centredestudisafricans.org

    Vídeo de l'activitat: 

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

http://bit.ly/1rHCQ3J
https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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IX.    TALLER DE JOC COOPERATIU

> El trencaclosques gegant.
 Moviment per la Pau
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12.  Trencaclosques gegant

IX. TALLER DE JOC COOPERATIU

 Tema principal

Convivència

 Objectius

1. Identificar, conjuntament amb els nens i les 
nenes, els valors de la convivència intercul-
tural. 

2. Promoure actituds de diàleg, solidaritat, em-
patia i respecte cap a altres persones. 

3. Sensibilitzar sobre la diversitat com a rique-
sa i equitat per a tots i totes.

4. Potenciar la cooperació i el treball en equip. 

5. Prevenir l’aparició de prejudicis i actituds de 
discriminació. 

 Continguts

• Educació en valors per viure en un món 
intercultural i divers.

• Cultura de pau i no-violència. 

• Treball cooperatiu i en equip: tothom es 
necessita.

• Prevenció d’estereotips, prejudicis i rumors.

 Descripció i desenvolupament 

A partir d’una dinàmica vivencial i participa-
tiva és treballarà l'empatia, el sentiment de 
concordança i correspondència amb els altres. 
S’identificaran els valors de la interculturalitat 
i també els estereotips i prejudicis que danyen 
la convivència. 

La dinàmica central consisteix en l’elabora-
ció col·lectiva d’un trencaclosques gegant de 
30 peces. El dibuix acabat inclou 9 imatges i 
paraules relacionades amb els valors de la 
cultura de la pau i la convivència intercultural. 
A més, hi ha 10 peces que no encaixen, que 
formen 5 imatges o paraules relacionades amb 
els estereotips i la cultura de la violència que 
danyen la convivència.

Es treballarà des de la metodologia socioa-
fectiva i l’aprenentatge cooperatiu. Aquesta 
metodologia té en compte la dimensió social 
i afectiva dels nens i les nenes i es basa en 
la premissa d’aprendre fent. Inclou tres mo-
ments:

1. Sentir. 
2. Reflexionar.
3. Comprometre’s i actuar.

 Persones destinatàries

Infants (a partir de 6 anys)

 Nre. de participants

Mínim: 10 infants
Màxim: 30 infants

 Durada

Activitat: entre 1 hora i 30 minuts i 2 hores. 

Per a la preparació: es farà una reunió prèvia i 
una de posterior amb el responsable del grup, 
de 30 minuts cada una. 

 Equipament necessari

Sala (espai ampli), cadires (optatiu), ordinador i 
altaveus, projector, pissarra (optatiu).

 Material que aporta l’entitat contractada

Trencaclosques, material audiovisual i música.
Si cal, es pot aportar l’ordinador portàtil.
La Paula (la titella).
Material d’oficina: retoladors, paperògrafs, 
cinta adhesiva. 
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 Personal 

Dues persones dinamitzadores

 Dades de l’entitat

Moviment per la Pau (MPDL)

Contacte: Creu García
Pere Vergés, 1 (edifici Piramidó). Despatx 9.10.  
08020 Barcelona
Tel.: 933 057 173
sensibilització@mpdl.org
www.mpdl.org

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

IX. TALLER DE JOC COOPERATIU

https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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X.    TALLER DE RÀDIO

> Taller de “Ràdio Oberta” realitzat a l’Institut Montjuïc, 2012. 
 Connectats, SCCL
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13.  Ràdio oberta 

 Tema principal

Reconeixement de la diversitat

 Objectius

1. Fomentar el debat i l’esperit crític entorn 
dels rumors i estereotips que dificulten la 
convivència intercultural a la ciutat tot apro-
pant persones no sensibilitzades als temes 
plantejats.

2. Oferir una eina de comunicació de proximitat 
per difondre missatges antirumors.

3. Reflexionar i motivar una opinió crítica sobre 
el paper dels mitjans de comunicació com a 
element clau en la convivència intercultural.

4. Donar veu a veïns i veïnes, així com a enti-
tats de l’entorn.

5. Crear un contingut (podcast) de manera 
col·laborativa per difondre'l a internet.

 Continguts

• Conceptes de l'enfocament intercultural: 
igualtat d’oportunitats, reconeixement de la 
diversitat i interacció positiva.

• Concepte de rumor, prejudici i estereotip. 
Per què, com, on es genera i creix? 

• Debat entorn dels rumors especialment 
importants en l’àmbit de proximitat.

• El paper dels mitjans de comunicació en la 
convivència intercultural.

 Descripció i desenvolupament 

Durant dues sessions es crearà un programa 
de ràdio en viu, obert al públic. A partir dels 
temes plantejats, els participants idearan i 
conduiran una emissió que, a més, s'enregis-
trarà per difondre-la a internet. 

 Persones destinatàries

Joves (a partir de 12 anys)

 Nre. de participants

Mínim: 10 persones
Màxim: 15 persones

 Durada

Dues sessions de 2 hores

Opcional: una sessió extra de feed-back per 
als joves amb el resultat del seu treball

 Equipament necessari

Aula per a 15 persones, cadires, ordinador, 
projector, pantalla, equip de so (amplificació), 
fulls i bolígrafs.

 Material que aporta l’entitat contractada

RAC de ràdio, equip de gravació, (amplificació 
ràdio)

 Personal 

Dos monitors/res
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tornar a l'índex

 Dades de l’entitat

Connectats, SCCL

Contacte: Toni Gassó González
Tel.: 609 518 972
connectatscoop@gmail.com
www.connectats.org

    Vídeo de l'activitat:                                

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

http://bit.ly/1QZUfce
https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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XI.    TALLERS AMB SUPORT     
  AUDIOVISUAL

> Una dinàmica del taller “Com els veiem, com ens veuen?”.
 D-CAS
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XI. TALLERS AMB SUPORT AUDIOVISUAL
tornar a l'índex

14.  Com els veiem? Com ens 
veuen?

 Tema principal

Rumors, prejudicis i estereotips

 Objectius

1. Posar en evidència i qüestionar els estereo-
tips i prejudicis que tots tenim.

2. Arribar a conclusions pròpies sobre els seus 
efectes en la convivència. Especialment en 
el respecte entre les persones, la igualtat 
d’oportunitats, els sentiments, la identitat i 
els comportaments. 

3. Reflexionar sobre per què s'accepten i di-
fonen els rumors, fins i tot aquells que són 
inversemblants i destructius. 

 Continguts

• Els estereotips com a generalitzacions que 
porten a la pressuposició.

• Pressuposicions que porten al prejudici. 

• Prejudicis que porten a la discriminació.

• Discriminació que provoca uns determinats 
sentiments i reaccions en les persones dis-
criminades.

• Reaccions que poden portar a reforçar este-
reotips o bé contribuir a trencar-los. 

• Introducció del concepte de “profecia que 
s’autoacompleix”.

• Rumors, què són i per què es propaguen. 
Quina és la vostra aportació.

 Descripció i desenvolupament 

El taller està pensat en dues parts:

1. Joc d’estereotips. En aquesta etapa interes-
sa que aflorin estereotips diversos, fent un 
joc de penjar etiquetes a diferents personat-
ges en funció, únicament, d’un tret exterior. 
La posada en comú d’aquests estereotips 
porta a un primer debat, on es veu com 
aquest etiquetatge també es practica en la 
vida real. 

2. Exemplificar situacions relacionades amb 
el debat realitzat a través de petits frag-
ments de pel·lícules i espots audiovisuals. 
Aquesta part audiovisual s'orienta, en al-
guns casos, a l’emotivitat i l’autoidentificació 
dels espectadors, i en d’altres al seu sentit 
de l’humor. Les escenes fan referència a 
prejudicis i rumors de diferent tipus.

Són els debats i les aportacions dels alumnes 
mateixos els que van guiant el contingut i la 
dinàmica del taller. Les inquietuds, les expe-
riències reals, els seus neguits estan, doncs, 
al centre del contingut. 

 Persones destinatàries

Joves (preferentment entre 14 i 18 anys) 
Públic en general

 Nre. de participants

Mínim: 15 persones
Màxim: 25 persones

 Durada

Activitat: 2 hores

Temps de preparació, muntatge i desmuntat-
ge: 15 minuts abans i 15 minuts després de 
l’activitat 

 Equipament necessari

Aula preferentment amb cadires mòbils (no 
imprescindible), pissarra i retoladors o guix, 
ordinador amb projector i altaveus.
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 Material que aporta l’entitat contractada

Material de papereria (fotografies, etiquetes, 
etcètera).
Ordinador i altaveus (si és necessari). 
El material audiovisual.

 Personal 

Un/a tallerista

 Dades de l’entitat

D-CAS. Col·lectiu d’Analistes Socials

Contacte: Raquel Moreno i Sarai Samper 
Calàbria, 267, 7è 2a, 08029 Barcelona
Tel.: 669 190 840 (Raquel) / 678 658 636 (Sarai)
 d-cas@d-cas.net
www.d-cas.net

    Vídeo de l'activitat:                                

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

45

Ò14

XI. TALLERS AMB SUPORT AUDIOVISUAL

http://bit.ly/1Ynxq8h
https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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15. Taller “Fem una peli?”

XI. TALLERS AMB SUPORT AUDIOVISUAL

 Tema principal

Imaginaris i percepcions

 Objectius

1. Mostrar els codis ocults amb els quals opera el
cinema, i la plasmació que fa de la diversitat.

2. Educar en una mirada conscient i crítica
dels espectadors.

3. Fer possible veure qualsevol tipus de pel·lí-
cula o sèrie televisiva sense que això com-
porti una generació d’estereotips i prejudicis
vers els altres.

 Continguts

• Els codis ocults del cinema i la televisió.

• La influència del cinema en els imaginaris
col·lectius.

• La mirada crítica cap al cinema i la televisió.

• L’existència de propostes cinematogràfiques

que aporten una perspectiva quotidiana i 
pròxima de la diversitat cultural, capaç de 
crear en l’espectador identificacions amb 
els personatges més enllà de l’adscripció 
ètnica. 

 Descripció i desenvolupament 

El taller comença amb un joc inicial on es 
demana als participants que es posin a la pell 
d’un equip de càsting en la producció d’una 
pel·lícula. Les persones assistents al taller 
han d’escollir personatges entre tot un ventall 
de possibilitats. Així mateix, han de construir 
la bíblia de personatges, element tècnic on 
s’apunten aspectes com les seves caracte-
rístiques, personalitat, entorn. La posada en 
comú permetrà justificar les seves decisions i 
posar-les en dubte. 

Aquest joc portarà a la reflexió posterior sobre 
com des del món del cinema es creen els 
personatges i com aquests tenen un impacte 
posterior en la construcció d’imaginaris i este-
reotips dels espectadors.

Posteriorment, mitjançant la utilització de 
fragments de pel·lícules i sèries de televisió, 
es parlarà sobre el tractament de la diversitat 
cultural al món del cinema per tal de desper-
tar una mirada més conscient i crítica.

 Persones destinatàries

Públic en general
En funció de l’edat, s’adapten les pel·lícules 
que es mostren.

 Nre. de participants

Mínim: 15 persones
Màxim: 30 persones

 Durada

2 hores 

Temps de preparació, muntatge i desmuntat-
ge: 15 minuts abans i 15 minuts després de 
l’activitat

 Equipament necessari

Aula apta per a la projecció de cinema: panta-
lla gran, equip d’altaveus, equip de projecció 
de DVD o ordinador.

 Material que aporta l’entitat contractada

Ordinador i altaveus (si és necessari). 
El material audiovisual que s’ha de visionar.
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 Personal 

Un/a tallerista

 Dades de l’entitat

D-CAS. Col·lectiu d’Analistes Socials

Contacte: Raquel Moreno i Sarai Samper 
Calàbria, 267, 7è 2a, 08029 Barcelona
Tel.: 669 190 840 (Raquel) / 678 658 636 (Sarai)
d-cas@d-cas.net
www.d-cas.net

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 
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https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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16. La cruïlla comuna

XI. TALLERS AMB SUPORT AUDIOVISUAL

 Tema principal

Racisme i discriminació

 Objectius

1. Revisar la mirada que exerceixen els mitjans
de comunicació massiva sobre les persones
d’altres contextos culturals a la ciutat.

2. Discutir sobre els rumors, estereotips i pre-
judicis promoguts des dels grans mitjans, i
promoure altres mirades de mitjans inde-
pendents.

 Continguts

• Conceptes: interculturalitat-multiculturali-
tat, rumor, estereotip, prejudici; imaginari,
mitjans massius, mitjans alternatius, mit-
jans ciutadans; entramat i agenda mediàtica.

• Valors: sentit crític, reflexió, curiositat,
respecte, tolerància, empatia, convivència,
participació, proactivitat.

 Descripció i desenvolupament 

L’activitat posa el centre de la seva actuació 
en la desconstrucció dels imaginaris presents 
sobre la diversitat cultural. Per aconseguir-ho, 
es duu a terme una estratègia que inclou 
l’anàlisi crítica de mitjans. Es tracta de re-
plantejar com mirem les persones provinents 
d’altres contextos culturals. Preguntar-nos 
com ens veuen aquestes persones i qüestionar 
la mirada que preval als mitjans massius, per 
així trobar una mirada jove, lliure de prejudicis, 
proactiva i incloent.

Per dur a terme l’activitat es farà el següent:

• Entrevistes inicials, per conèixer els prejudi-
cis que es tenen.

• Tres tallers

1. "Imaginar no costa res", en què es des-
muntarà estereotips sobre diferents paï-
sos a través de fotografies i es definirà els
conceptes de rumor, estereotip i prejudici
amb el suport de vídeos.

2. "Què diu la TV?". Durant una hora s'ana-
litzarà continguts dels mitjans de comu-
nicació de masses, així com de mitjans
socials, per reflexionar sobre quin paper
tenen en la construcció d’imaginaris sobre
la diversitat).

3. "El diari de...". Recreació mitjançant el
teatre, els rols i la improvisació del format
de programa de televisió dels talk show.
A través d'un seguit d’entrevistes i debat
televisiu pretenem treballar l'empatia
posant-nos al lloc de la persona immigra-
da i altres rols que ens permeten debatre
sobre els prejudicis, tòpics i estereotips
entorn de la diversitat cultural.

• Entrevistes finals per avaluar les reflexions
dels participants.

• Enregistrament del procés amb la posterior
edició d’un vídeo de 4 minuts on es reflec-
teixi el treball i el debat fet per l’alumnat.

• Esdeveniment socialitzador: acte en el qual
es convida la comunitat educativa del centre
on els mateixos alumnes presenten els ta-
llers i s’estrena el vídeo del projecte. Alhora,
s’extreuen conclusions i es debat amb els
assistents.

 Persones destinatàries

Joves (a partir de 12 anys).
Gent gran.
Els vídeos i els continguts s’adequaran a l’edat 
del públic destinatari.
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 Nre. de participants

Mínim: 15 persones
Màxim: 30 persones

 Durada

Activitat: 3 hores, dividides en dues sessions. 
La primera de 2 hores i la segona d’1 hora. 

Preparació prèvia: 1 hora d’entrevistes abans 
i després de l’activitat a dues de les persones 
participants.

Esdeveniment socialitzador: 1 hora per pre-
sentar el vídeo resultant.

 Observacions

Cal que el grup d’alumnes estigui assegut en 
forma de mig cercle per afavorir el debat.

 Equipament necessari

Aula gran, cadires, ordinador personal o portà-
til, projector, equip de so, pissarra.

 Material que aporta l’entitat contractada

Càmera de vídeo

 Personal 

Un/a tallerista + un/a càmera

 Dades de l’entitat

Associació Cultural elParlante

Contacte: Alfredo Cohen / Natàlia Rivero 
Plaça de Salvador Riera, 2. 08041 Barcelona
Tel.: 663 449 366 / 607 883 093
alfredo@elparlante.es / natalia@elparlante.es
http://elparlante.es/

    Vídeo dels resultats:                              

    Vídeo de l'activitat:                                

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

XI. TALLERS AMB SUPORT AUDIOVISUAL

http://cruilla-comu.elparlante.es/resultado/
http://bit.ly/1THemxM
https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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17. Que no et posin de mal
rumor!

XI. TALLERS AMB SUPORT AUDIOVISUAL

 Tema principal

Imaginaris i percepcions

 Objectius

1. Fer dubtar i reflexionar sobre els rumors
existents entorn de la diversitat.

 Continguts

Els continguts que es tractaran seran els se-
güents:

• Desxifrar el sentit d’una imatge no és senzill
si se'n desconeix el context. Els prejudi-
cis i estereotips acaben omplint els buits i
construint al voltant una història que moltes
vegades s’allunya de la realitat.

• La nostra percepció de la realitat sempre
és més receptiva a les informacions que
reforcen les creences assumides. Veiem el
que volem veure o el que hem après a veure,
mentre que les realitats que no s'ajusten

passen desapercebudes amb molta més 
facilitat.

• Per què ens els creiem? Per què, tot i tenir
informacions que els contradiuen, conti-
nuem creient-los? Quina influència tenen
els altres en l’assumpció i propagació dels
rumors?

• Quines informacions tenim o podem aconse-
guir per desmuntar els rumors al voltant de
la diversitat? Som capaços d’escoltar aques-
tes informacions?

 Descripció i desenvolupament 

Aquesta activitat està inspirada en una cam-
panya de sensibilització que el Cabildo de 
Tenerife va posar en pràctica al voltant del 
mercat de La Laguna: https://www.facebook.
com/tenerifeantirrumores.

• L’activitat comença amb imatges i la cons-
trucció d’històries a partir d’aquestes imat-
ges. Però quina és la realitat que s’amaga
darrere d’aquestes imatges? S’acosta al que
havíem pensat en un primer moment?

• Posteriorment, el material audiovisual ens
ajudarà a conèixer què són i cóm es propa-
guen els rumors.

• Durant l’activitat també es duen a terme
dinàmiques de treball grupal i vivencial que
fan del joc una eina d’aprenentatge i reflexió.

 Persones destinatàries

Públic en general. 
En funció de l’edat, s’adapta el nivell d’argu-
mentació i d’aprofundiment teòric. 

 Nre. de participants

Mínim: 15 persones
Màxim: 30 persones

 Durada

Activitat: Entre 1,5 i 2 hores

Temps de preparació, muntatge i desmuntat-
ge: 15 minuts abans i 15 minuts després de 
l’activitat

 Equipament necessari

Aula preferiblement àmplia i que permeti la 
projecció d’audiovisuals.

Pantalla, equip d’altaveus, equip de projecció 
de DVD o ordinador.
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 Material que aporta l’entitat contractada

El material audiovisual que s’ha de visionar.
El material necessari per a les dinàmiques 
participatives.
Ordinador i altaveus (si és necessari.) 

 Personal 

Un/a tallerista

 Dades de l’entitat

D-CAS. Col·lectiu d’Analistes Socials

Contacte: Raquel Moreno i Sarai Samper 
Calàbria, 267, 7è 2a, 08029 Barcelona
Tel.: 669 190 840 (Raquel) / 678 658 636 (Sarai)
 d-cas@d-cas.net
www.d-cas.net

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

XI. TALLERS AMB SUPORT AUDIOVISUAL

https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform


tornar a l'índex

XII.    TALLERS D’EXPRESSIÓ     
  ARTÍSTICA I CREATIVA

> Taller “El rizoma dels rumors: creativitat, artteràpia i dansa contra 
els rumors”, al Centre Cívic El Sortidor, 2014.

 Centre de Formació i Creació Artística Marabal



  
 

53

tornar a l'índex

18.  El rizoma dels rumors: 
"La creativitat de l’arttèrapia i 
la dansa contra els rumors" 

XII. TALLERS D’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA I CREATIVA

 Tema principal

Rumors, prejudicis i estereotips

 Objectius

1. Prendre consciència del substrat cultural 
dels rumors; dels prejudicis conscients i 
inconscients; de les emocions que provo-
quen els rumors; com es difonen i quines 
conseqüències tenen sobre les persones o 
grups afectats.

2. Desenvolupar l’empatia. 

3. Treballar judicis, prejudicis i rumors des 
de la interrelació del cos, l’art i l’escriptura 
creativa. 

 Continguts

• Presentació del rizoma dels rumors.
• Dinàmiques de dansa i expressió.
• Dinàmiques d’expressió artística i escriptura 

creativa.
• Creativitat per contrarestar els rumors.

 Descripció i desenvolupament 

• Es tracta d’una activitat en què s’aplica la 
metodologia de l’artteràpia, segons la qual 
l’art és l’element mediador per expressar i 
transformar conflictes i dificultats.

• En una primera part es presenta la metàfora 
del rizoma dels rumors.

• A la segona part es farà el següent: 

– Treball corporal amb la dansa i l'expressió 
per desenvolupar l’empatia.

– Dinàmica amb la plàstica i l’escriptura 
creativa: construcció del rizoma del rumor 
i del rizoma contrari. 

– Treball plàstic corporal per experimentar 
com es pot transformar el rumor amb 
l’empatia, l’escolta de l’altre i la creativitat. 

• La tercera part portarà a la reflexió a partir 
de l’experiència.

 Persones destinatàries

Infants: grups de 6 a 8 anys i de 9 a 12 anys
Joves: de 12 a 16 anys
Persones adultes i gent gran

 Nre. de participants

Mínim: 10 persones 
Màxim: 25 persones

 Durada

Una sessió de 2 hores, o bé, 
dues sessions de 2 hores, o bé, 
tres sessions de 2 hores

Temps de preparació i muntatge: 30 minuts 
abans de l’activitat

 Observacions

Es recomana fer l’activitat en dues o tres 
sessions, ja que dóna temps per aprofundir-hi 
més. En el cas que s’hagués de fer en una sola 
sessió, s’han de preparar molt bé els prece-
dents i el context amb el grup.

 Equipament necessari

Sala diàfana per a tots els participants drets en 
rotllana i equip de so
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 Material que aporta l’entitat contractada

Material plàstic 
Documentació

 Personal 

Un o dos professionals de la dansa i l’artteràpia

 Dades de l’entitat

Centre de Formació i Creació Artística Marabal 

Especialitzats en l’art com a eina educativa i de 
transformació social

Contacte: Joel Álvarez
Bòbila, 7-9, 08004 Barcelona 
Tel.: 934 421 982
marabal@marabal.org
www.marabal.org

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

XII. TALLERS D’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA I CREATIVA

https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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19.  Un barri lliure de rumors 

XII. TALLERS D’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA I CREATIVA

 Tema principal

Convivència

 Objectius

1. Sensibilitzar els infants sobre la importància 
de lluitar contra els rumors i els estereotips 
envers la diversitat cultural que ens envolta. 

2. Reforçar el coneixement i el valor d’altres 
expressions culturals diferents de la nostra.

3. Desenvolupar la consciència i el sentiment 
d’igualtat.

4. Fer servir les arts plàstiques i el joc per 
desmuntar estereotips de manera vivencial i 
creativa. 

 Continguts

• Reconeixement del valor de la diversitat 
cultural.

• Ús de l’expressió creativa com a eina de co-
municació i transformació individual i social. 

• Interacció creativa i convivència.

• Valors: la igualtat, el respecte, la comunica-
ció i l’escolta activa.

 Descripció i desenvolupament 

A partir de l’expressió artística i el joc, es crea 
un espai de diàleg amè entorn dels valors de 
la convivència, la comunicació i el respecte 
envers els altres.

El taller, a través de diferents jocs, introduirà 
els conceptes de rumor i d’estereotip i les 
conseqüències que té escampar-ne. La cons-
trucció creativa de cases de cartró i d’un barri 
és el pretext que permet treballar els valors de 
la igualtat, el respecte i la comunicació. Entre 
tots i totes farem un barri molt més agradable, 
lliure de rumors, prejudicis i estereotips!

 Persones destinatàries

Infants de 5 a 8 anys i de 9 a 12 anys

 Nre. de participants

Mínim: 5 participants
Màxim: 20 participants

 Durada

Activitat: 2 hores i 30 minuts

 Observacions

És una activitat que es pot fer a l’aire lliure. 

 Equipament necessari

Dues taules

 Material que aporta l’entitat contractada

Cartrons i material plàstic (pintures, pinzells, 
retoladors, ceres, llapis, etcètera)

 Personal 

Un facilitador/a

 Dades de l’entitat

La Casa Amarilla, Associació Cultural

Contacte: Germán Casetti
Tel.: 666 046 601
german@lacasamarilla.org
www.lacasamarilla.org

Voleu demanar-la?         FORMULARI 

https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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XIII.   TALLERS D’INTERACCIÓ    
  CIUTADANA

> Taller “Art de barri”, realitzat al districte de l’Eixample, 2014.
 Connectats, SCCL
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20.  Art de barri

 Tema principal

Interacció positiva

 Objectius

1. Identificar els rumors, estereotips i prejudi-
cis existents entorn de la diversitat cultural 
(els propis i els socials) al barri per contras-
tar-los amb informació i dades objectives.

2. Implicar els participants en una actitud 
proactiva per desmuntar rumors. 

3. Incidir en els “canals naturals” de propaga-
ció dels rumors del barri mitjançant accions 
que fomentin la interacció positiva entre 
persones de diferents orígens culturals.

4. Generar peces fotogràfiques col·laborati-
ves antirumors al carrer per difondre-les a 
internet. 

 Continguts

• Concepte de rumor, prejudici i estereotip. 
Per què, com, on es genera i creix? 

• Quins són els “canals naturals” de propaga-
ció dels rumors al barri?

• Generar debat entorn de quatre o cinc ru-
mors especialment importants en l’àmbit de 
proximitat.

• La importància de l’acció com a eina d’im-
pacte en l’àmbit de proximitat.

 Descripció i desenvolupament 

Un taller per desmuntar i generar el debat en-
torn dels rumors i estereotips predominants al 
barri sobre les persones de diferents contextos 
culturals. Se sortirà al carrer (places, mercats, 
botigues…) a fer una intervenció que generi 
interacció amb els veïns i les veïnes. La idea és 
emmarcar literalment aquests moments i fer 
una fotografia que doni caràcter d'obra d'art a 
aquests personatges o llocs de l'entorn urbà. 

 Persones destinatàries

Joves (a partir de 12 anys)

 Nre. de participants

Mínim: 5 persones
Màxim: 20 persones 

 Durada

Una sessió de 3 hores, o bé,

dues sessions d’1 hora i 30 minuts 

Opcional: una sessió extra de feed-back per 
als joves amb el resultat del seu treball

 Equipament necessari

Aula per a 20 persones, taules, cadires, projector

 Material que aporta l’entitat contractada

Ordinador, marcs de fusta, dues càmeres de 
fotos

 Personal 

Dos dinamitzadors/es

 

XIII. TALLERS D’INTERACCIÓ CIUTADANA



tornar a l'índex

 Dades de l’entitat

Connectats, SCCL

Contacte: Toni Gassó González
Tel.: 609 518 972
connectatscoop@gmail.com
www.connectats.org

Voleu demanar-la?         FORMULARI 
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https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform


59

tornar a l'índex

21.  Fotohistòria

 Tema principal

Interacció positiva

 Objectius

1. Identificar els rumors, estereotips i prejudicis 
existents entorn de la diversitat cultural (els 
propis i els socials) i detectar quins “altaveus ur-
bans” participen en la propagació dels rumors.

2. Implicar els participants en una actitud proac-
tiva per contrastar i desmentir els rumors. 

3. Traslladar el debat a l’espai públic i fer partí-
cips de l’activitat els veïns i les veïnes del barri.

4. Reflexionar sobre el paper dels mitjans de 
comunicació en la formació d’estereotips, 
prejudicis i en la propagació de rumors.

5. Generar peces fotogràfiques col·laboratives 
antirumors al carrer per difondre-les a internet.

 Continguts

• Conceptes de l'enfocament intercultural: 

igualtat d’oportunitats, reconeixement de la 
diversitat i interacció positiva.

• Concepte de rumor, prejudici i estereotip. 
Per què, com, on es genera i creix? 

• Debat entorn dels rumors especialment 
importants en l’àmbit de proximitat.

• El paper dels mitjans de comunicació en la 
convivència intercultural.

 Descripció i desenvolupament 

Un taller de creació de fotohistòries entorn 
dels rumors predominants a Barcelona sobre 
les persones de diferents contextos cultu-
rals. Mitjançant el diàleg i la reflexió crítica, 
els participants crearan els guions de les 
fotohistòries prenent com a base algun mate-
rial antirumors. Se sortirà al carrer (places, 
mercat, botigues...) a buscar persones que 
vulguin col·laborar com a protagonistes de les 
històries i implicar-se en el procés.

 Persones destinatàries

Públic en general
Joves

 Nre. de participants

Mínim: 10 persones 
Màxim: 20 persones

 Durada

Una sessió de 3 hores, o bé, 
dues sessions d’1 hora i 30 minuts

 Equipament necessari

Aula per a 20 persones, taules, cadires, ordina-
dor, projector

 Material que aporta l’entitat contractada

Fulls, bolígrafs, ordinador, tres càmeres de 
fotos, cartells de diàleg per fer la fotohistòria.

 Personal 

Dos dinamitzadors/es

 Dades de l’entitat

Connectats, SCCL
Contacte: Toni Gassó González
Tel.: 609 518 972
connectatscoop@gmail.com
www.connectats.org

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 
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https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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22.  La Biblioteca Vivent 

XIII. TALLERS D’INTERACCIÓ CIUTADANA

 Tema principal

Reconeixement de la diversitat

 Objectius

1. Identificar i trencar estereotips socials, con-
trastant rumors i preconceptes que circulen 
entre nosaltres.

2. Valorar la diversitat i la seva riquesa dins la 
societat, promovent un coneixement més 
profund, acurat i respectuós dels altres.

3. Acostar a altres realitats i fomentar la 
interculturalitat per tal de conèixer i lluitar 
contra les situacions de desigualtat social 
que pateixen algunes persones.

 Continguts

• Crear una oportunitat per mantenir un 
diàleg respectuós entre persones que nor-
malment no tenen possibilitats de dialogar 
i donar, així, l’oportunitat de conèixer de 

primera mà diferents realitats que conviuen 
en la mateixa societat en què vivim.

• El diàleg com a eina per intercanviar opi-
nions, aprendre dels altres i descobrir els 
prejudicis i estereotips que es tenen sense 
saber-ho i la manera com influeixen a l’hora 
de relacionar-se amb persones de diferents 
realitats.

 Descripció i desenvolupament 

• La “biblioteca vivent” funciona com una 
biblioteca normal amb la diferència que 
els llibres són persones amb les quals ens 
podríem trobar pel carrer un dia qualsevol. 
Aquests “llibres-persona” es caracteritzen 
pel fet que han estan subjectes de situacions 
de conflicte social com a conseqüència de la 
seva nacionalitat, ocupació, creences, orien-
tació sexual, etcètera.

• Els participants tenen un temps determinat 
per preguntar de manera lliure els seus 
dubtes i inquietuds als “llibres-persona”. 

• Els llibres inclosos al catàleg són els se-
güents (cal consultar la disponibilitat de 
cada llibre-persona prèviament):

1. Activista immigrant 
2. Agent Antirumor
3. Persona amb vel 
4. Persona llatina

5. Persona que ha arribat amb pastera
6. Persona xinesa 
7. Empresari immigrant 
8. Persona gitana 
9. Persona musulmana 
10. Persona pakistanesa 
11. Persona refugiada 
12. Persona sense sostre
13. Persona amb diversitat funcional
14. Guàrdia de seguretat
15. Polític  
16. Persona amb diversitat sexual/gènere   

   (LGBTI)
17. Persona a en risc d'exclusió social 
18. Persona seropositiva
19. Presidiari  
20. Treballador/a sexual
21. Activista pels drets humans 
22. Persona gran
23. Persona LGBT amb fills 
24. Persona filipina

 Persones destinatàries

Joves
Persones adultes
Gent gran
Públic en general
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 Nre. de participants

Es pot adaptar segons el temps i la disponibili-
tat de llibres-persona.

 Durada

Activitat: entre 2 hores i una tarda o matí sen-
cer, ajustable segons disponibilitat.

 Observacions

Es poden buscar persones adequades a les 
necessitats del grup que hi participarà.

Es poden fer modificacions a l’activitat per 
adaptar-la als diversos contextos i grups de 
lectors.

Es proposa un procés preparatiu conjunt, 
especialment quan l’activitat es desenvolupa 
amb grups de classe o amb grups de joves.

 Equipament necessari

Aula o espai que permeti privacitat perquè es 
donin les converses. 

Si l’activitat es fa a l’aire lliure cal una estruc-
tura que protegeixi els participants de l’espai 
de conversa del sol o la pluja.

Cadires suficients per als participants, els lli-
bres i els bibliotecaris: per a cada llibre sol·li-
citat, cal tenir disponibles dues cadires. 

Una taula amb dues cadires per a la coordina-
ció. 

 Material que aporta l’entitat contractada

Material explicatiu i de difusió, distintius, llis-
tes de llibres.
Material per a l’avaluació interna de l’activitat.

 Personal 

Per cada tres llibres-persona hi haurà un bi-
bliotecari o bibliotecària.
Una persona que fa de coordinadora.

 Dades de l’entitat

ACATHI (Associació Catalana per la Integra-
ció d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals 
Immigrants)

Contacte: Pilar Leza
Centre Cívic Bon Pastor
Pl. Robert Gerhard, 3-4. 08030 Barcelona
Tel.: 931 931 353
acathi@acathi.org
www.acathi.org

    Vídeo de l'activitat:                                

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

XIII. TALLERS D’INTERACCIÓ CIUTADANA

http://bit.ly/1s0dUUX
https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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XIV.   TALLERS DE TEATRE SOCIAL

> Taller “Identitats” realitzat a Girona, 2014.
 La Nave Va Teatre
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23.  #Hackejaelrumor 

XIV. TALLERS DE TEATRE SOCIAL

 Tema principal

Rumors, prejudicis i estereotips

 Objectius

1. Crear un espai de debat i reflexió per treba-
llar la diversitat cultural.

2. Trencar estereotips, trobar noves propos-
tes per desmuntar i aturar les cadenes de 
rumors, piratejar els rumors.

3. Millorar el coneixement sobre el fet migrato-
ri, amb una visió constructiva i participativa.

4. Vivenciar els possibles conflictes intercultu-
rals.

 Continguts

• Concepte de rumors, prejudici, estereotip i 
generalització.

• Rumors coneguts pels participants i les da-
des i assertivitat i altres eines comunicatives 
per desmuntar-los.

 Descripció i desenvolupament 

Es treballarà sobre la base d'una proposta de 
debat, jocs, exercicis i tècniques teatrals (tea-
tre de l’invisible, expressió corporal, etcètera) 
que permeten trobar en l'activitat teatral un 
instrument eficaç per a la comprensió i la re-
cerca de solucions a problemes socials, creant 
una reflexió que motivi a l'acció en la vida 
diària. Basat en la metodologia del Teatre de 
l'Oprimit de Paulo Freire i Augusto Boal).

Metodologia per treballar els conflictes i la 
rumorologia relativa a la interculturalitat:

1. Ús de terminologia actual i quotidiana: (hac-
ker, Twitter, FB, kdm, enllaç, Tuenti, sobre 
l’oci...).

2. Animar a no ser passius davant els rumors.

3. Donar recursos, informació i potenciar el 
diàleg i la reflexió.

 Persones destinatàries

Joves d'entre 13 i 19 anys

*Es tindrà en compte l'edat dels participants 
per al desenvolupament dels continguts.

 Nre. de participants

Mínim: 15 persones 
Màxim: 30 persones

 Durada

3 hores en una sola sessió en horari lectiu

 Equipament necessari

Aula o sala diàfana per poder-hi fer exercicis i 
jocs amb comoditat.

 Material que aporta l’entitat contractada

Attrezzo per a l'obra
Objectes teatrals per a la realització de les 
dinàmiques

 Personal 

Dues persones dinamitzadores
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 Dades de l’entitat

La Xixa Teatre

Contacte: Adrián Crescini
Doctor Dou, 16, pral. 1a, Barcelona
Tel.: 625 277 263
laxixateatre@gmail.com
www.laxixateatre.org 

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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24.  Eines teatrals per a la 
reflexió intercultural a 
l’aula 

XIV. TALLERS DE TEATRE SOCIAL

 Tema principal

Estratègies per abordar les relacions intercul-
turals

 Objectius

1. Conèixer i treballar el concepte de la inter-
culturalitat d'una manera vivencial i teatra-
litzada.

2. Oferir eines per a la gestió dels conflictes 
interculturals.

3. Reconèixer el pes de les emocions en les 
relacions humanes.

4. Experimentar els possibles conflictes davant 
els rumors sobre persones d’altres contex-
tos culturals.

 Continguts

1. Mètode d’anàlisi d’incidents crítics com a 
eina per a la comunicació intercultural en 

la relació educativa (basat en el model de 
Margalit Cohen Emerique).

2. Analitzar les tres fases del mètode:

a. La descentració: reflexionar sobre els 
propis valors per distanciar-nos i aconse-
guir relativitzar-los.

b. La comprensió de l’altre: endinsar-nos al 
sistema de valors de l’altre.

c. La negociació intercultural: recerca de so-
lucions acceptables per a les dues parts.

3. El concepte “xoc cultural”.

4. Identificar i reconèixer les “zones sensibles” 
de les estructures identitàries.

5. Analitzar casos d’incidents crítics viscuts 
pels professionals (grup gran i grup petit) 
segons el quadre analític del MIC.

6. Reflexionar sobre els conceptes de cultura i 
diversitat.

a. Analitzar els processos de creació i poten-
ciació d'estereotips, rumors i prejudicis i 
oferir eines aplicables a la tasca diària.

 Descripció i desenvolupament 

L’activitat proposada pretén sensibilitzar els 
professionals per percebre, reconèixer i veure 
les diferències culturals com a una oportunitat 
d’aprenentatge i de gestió.

Sessió 1: Dinàmiques de cohesió grupal. De-
finició de xoc cultural, descripció del mètode 
de Margalit Cohen Emerique, zones sensibles. 
Anàlisi de casos a partir de les vivències del 
grup utilitzant el mètode de l’incident crític.

Sessió 2: Exercicis teatrals per a la reflexió. 
Anàlisi dels processos de creació i potencia-
ció d’estereotips, rumors i prejudicis. Rumors 
associats a la immigració. Escena de teatre 
fòrum, eines assertives contra els rumors, 
prejudicis i estereotips.

 Persones destinatàries

Educadors/es

 Nre. de participants

Mínim: 10 persones
Màxim: 25 persones

 Durada

Dues sessions de 2 hores
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 Equipament necessari

Un equip per posar música, paperògraf o 
pissarra.

 Material que aporta l’entitat contractada

Attrezzo i material necessari per a l’acció.

 Personal 

Dos dinamitzadors actors o actrius

 Dades de l’entitat

La Xixa Teatre

Contacte: Adrián Crescini
Doctor Dou, 16, pral. 1a, Barcelona
Tel.: 625 277 263
laxixateatre@gmail.com
www.laxixateatre.org 

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 
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https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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25.  El teatre de     
la reminiscència 

XIV. TALLERS DE TEATRE SOCIAL

 Tema principal

Rumors, prejudicis i estereotips

 Objectius

1. Treballar sobre els records per fer la com-
paració des del passat cap al present.

2. Reconèixer els nostres estereotips i prejudi-
cis respecte als altres, per desconstruir-los.

3. Conèixer i treballar el concepte de la diversi-
tat cultural.

4. Experimentar els possibles conflictes davant 
la diversitat.

 Continguts

Es treballarà sobre els temes següents:

• Els conceptes de generalització, estereotip i 
prejudici.

• Rumors associats a les persones d’orígens 
diversos coneguts pels participants, que 

es contrastaran amb dades estadístiques i 
antropològiques reals.

• Empatia entre l'immigrant d'ahir i l'immi-
grant d'avui.

 Descripció i desenvolupament 

Es tracta d’un taller de teatre en el qual es 
crea el clima i la confiança necessàries per po-
der treballar amb les eines vivencials i a partir 
de les experiències personals dels participants 
amb relació a les migracions i a la diversitat 
cultural a la ciutat. Durant les sessions es 
faran les activitats següents:

•  Jocs i exercicis teatrals per estimular la 
memòria sensorial i emocional.

• Exercicis d'escolta i comunicació verbal de 
les històries de vida dels participants.

• Recreació teatral de les històries amb exer-
cicis d'improvisació i teatre imatge.

A partir dels resultats de les activitats an-
teriors, s’aprofundirà i es debatrà sobre els 
temes relatius a la diversitat cultural, prejudi-
cis i estereotips, fent la comparació entre les 
migracions d’ahir i les d’avui. 

 Persones destinatàries

Gent gran

 Nre. de participants

Mínim: 10 persones
Màxim: 30 persones

 Durada

Dues modalitats:

Cinc sessions: quatre sessions de 2 hores cada 
una i una sessió d’1 hora de presentació públi-
ca dels resultats.

Dues sessions: dues sessions de 2 hores cada 
una.

Temps de preparació, muntatge i desmuntat-
ge: 15 minuts abans i 15 minuts després de la 
sessió.

 Equipament necessari

Sala diàfana per poder-hi fer exercicis i jocs 
amb comoditat.

Equip de so.

 Material que aporta l’entitat contractada

Material per a les dinàmiques.
Objectes teatrals per a la realització de les 
dinàmiques.



tornar a l'índex

 Personal 

Dos dinamitzadors actors o actrius 

 Dades de l’entitat

La Xixa Teatre

Contacte: Adrián Crescini
Doctor Dou, 16, pral. 1a, Barcelona
Tel.: 625 277 263
laxixateatre@gmail.com
www.laxixateatre.org

    Vídeo de l'activitat:                                

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 
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http://bit.ly/1rHDhej
https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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26.  Els tres amics 

XIV. TALLERS DE TEATRE SOCIAL

 Tema principal

Reconeixement de la diversitat

 Objectius

1. Desenvolupar el respecte envers altres cul-
tures i realitats.

2. Experimentar maneres d’incorporar la di-
versitat al grup. 

3. Estimular l’empatia i el respecte per facilitar 
la percepció de la diversitat com un element 
positiu. 

4. Desenvolupar habilitats comunicatives per 
afrontar conflictes basats en la diferència. 

 Continguts

• Jo i les meves característiques personals.

• Jo i el grup, com ens relacionem, com 
entren en joc les meves característiques i 
diferències.

• Gestió de situacions conflictives que es po-
den generar pel fet de ser diferents.

• Identificació de la discriminació.

 Descripció i desenvolupament 

• Taller inspirat en el pretext dramàtic d'Els 
tres amics, d'Allan Owens, alhora basat en 
una història que li van explicar a Gaza.

• L’eina educativa d’aquest taller és el pretext 
dramàtic, un recurs que enllaça tot el con-
tingut en un marc de joc interactiu amb un 
pretext metafòric i ajuda al fet que els nens 
i les nenes comencin a identificar quins són 
els seus impulsos a l’hora de posicionar-se i 
participar.

• Gerard, el guepard, Tomàs, la tortuga, i 
Gisela, la gavina, són amics. Cadascun té ca-
racterístiques diferents, tant personals com 
relacionades amb la seva família. Un dels 
pares d'en Tomàs ve d'un altre país, el pare 
i la mare d'en Gerard van emigrar d'un altre 
país i la família de la Gisela està formada 
per ella i les seves dues mares.

• En la primera part de la història, es presen-
ten els personatges i les seves caracterís-
tiques, els quals viuen tots tres de forma 
positiva. En la segona part del taller, però, 
els tres amics es barallen i es discriminen 
entre ells. A través de jocs i dinàmiques 

teatrals s'empatitzarà amb els personatges 
en les diverses situacions de discriminació. 
Tot el grup, de manera conjunta, buscarà 
possibles solucions que es representaran en 
escenes de teatre participatives. 

 Persones destinatàries

Infants (d'entre 8 i 12 anys)

 Nre. de participants

Mínim: 10 participants 
Màxim: 30 participants

 Durada

Activitat: 1,5 hores

 Equipament necessari

Una sala espaiosa on poder moure's còmoda-
ment.

 Material que aporta l’entitat contractada

Vestuari i attrezzo per a l’activitat i caixó fla-
menc
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 Personal 

Dos actors o actrius (també, dinamitzadors de 
l’activitat)

 Dades de l’entitat

Associació cultural La Nave Va Teatre

Contacte: Elisabet Aznar i David Martínez
Pont Major, 67-73, 17007 Girona
Tel.: 656 563 644 (Elisa Ballardin) / 666 252 955 
(David Martínez)
info@lanaveva.org
www.lanaveva.org

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 
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https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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27.  Em discrimines? 

XIV. TALLERS DE TEATRE SOCIAL

 Tema principal

Estratègies per abordar les relacions intercul-
turals

 Objectius

Amb l’alumnat: 

• Reconèixer els propis estereotips i prejudicis 
respecte als altres per desconstruir-los. 

• Experimentar els possibles conflictes davant 
la diversitat.

• Vivenciar i defensar assertivament les 
argumentacions en els conflictes que vivim 
davant els estereotips i prejudicis presents 
al nostre entorn.

Amb el professorat: 

• Formar el professorat sobre les dinàmiques 
per poder treballar la discriminació, l'asset-
jament i les dinàmiques de poder a l’aula.

 Continguts

En general a les sessions es treballarà sobre 
els temes següents:

• Els conceptes de generalització, estereotips 
i prejudicis.

• La concatenació: penso, sento, actuo, i el 
concepte de discriminació.

• Les estructures de poder a la societat res-
pecte a la diversitat.

• Els propis estereotips presents al grup.

• Eines per a la gestió dels conflictes davant 
els prejudicis i la discriminació.

A més amb el professorat es treballarà sobre 
el següent: 

• Eines per al treball, la gestió i el tractament 
dels estereotips i rumors.

• Els conceptes de cultura i diversitat.

• Els processos de creació i potenciació d'es-
tereotips, rumors i prejudicis.

 Descripció i desenvolupament 

Sessió amb l’alumnat (amb presència dels 
tutors o tutores): 

• Exercici per fer visible la diversitat en el 

grup, així com per fer emergir el saber amb 
relació al contingut de la sessió.

• Jocs i exercicis de cohesió de grup. Reducció 
de les tensions inicials per part dels partici-
pants. Creació del clima de confiança neces-
sari per treballar amb les eines vivencials 
i permetre l’exposició de les experiències 
personals dels participants. 

• Exercicis pràctics de teatralització sobre 
els prejudicis i estereotips del grup a partir 
de les dinàmiques de creació de diferents 
personatges relacionats amb els principals 
rols socials que poden identificar en el seu 
entorn. 

• Debat amb el grup sobre el poder, el rang i 
la discriminació. 

• Avaluació participativa.

Sessió amb el professorat:

• Anàlisi de la sessió amb l’alumnat i dels pro-
cessos de creació i potenciació d’estereotips, 
rumors i prejudicis. 

• Identificació dels prejudicis i estereotips 
associats a la diversitat cultural. 

• Eines assertives contra els rumors, prejudi-
cis i estereotips.



72

Ò27

tornar a l'índex

 Persones destinatàries

Joves (a partir d’11 anys) 
*Es tindrà en compte la maduresa dels partici-
pants per al desenvolupament dels continguts 
per tal que s'hi sentin identificats.

Professorat de sisè de primària en endavant.

 Nre. de participants

Sessió amb l’alumnat: 
Mínim: 10 alumnes
Màxim: 30 alumnes

Sessió amb el professorat:
Mínim: 5 professors/es
Màxim: 20 professors/es

 Durada

Activitat: 
Una sessió de 2 hores amb l’alumnat
Una sessió de 2 hores amb el professorat

 Observacions

És imprescindible la presència del tutor o 
persona responsable del grup durant la sessió 
amb l’alumnat.

 Equipament necessari

Sala diàfana per poder-hi fer exercicis i jocs 
amb comoditat. En cas que sigui una aula, s’han 
de poder arraconar les taules i les cadires.

Equip de so per poder reproduir música.

 Personal 

Dos professionals 

 Dades de l’entitat

La Xixa Teatre

Contacte: Adrián Crescini
Doctor Dou, 16, pral. 1a, Barcelona
Tel.: 625 277 263
laxixateatre@gmail.com
www.laxixateatre.org

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

XIV. TALLERS DE TEATRE SOCIAL

https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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28.  Identitats: Com gestionar 
l’acceptació de la diversi-
tat en el grup 

XIV. TALLERS DE TEATRE SOCIAL

 Tema principal

Reconeixement de la diversitat

 Objectius

1. Treballar els estereotips i prejudicis del grup 
envers les persones que considerem dife-
rents.

2. Experimentar sobre com es pot incorporar 
la diversitat al grup i detectar els estereo-
tips i les creences limitadores que dificulten 
aquesta incorporació al grup.

3. Estimular l’empatia i el respecte per facilitar 
la percepció de la diversitat com un element 
positiu. 

4. Reflexionar sobre quines parts de nosaltres 
estem disposats a canviar per adaptar-nos 
al grup i quines parts formen part de la nos-
tra identitat que no podem o volem canviar.

 Continguts

• Jo i les meves característiques personals, la 
meva identitat.

• Jo i el grup, com ens relacionem, què tenim 
en comú, quina és la nostra identitat. 

• La diferència.

• Els prejudicis i les creences. 

• L’adaptació o incorporació als grups. 

• Gestió de situacions conflictives i de violèn-
cia que es poden generar en aquestes 
situacions. 

 Descripció i desenvolupament 

L’activitat s’inicia amb unes dinàmiques que 
plantegen el tema de les nostres caracterís-
tiques personals, de què tenim en comú amb 
els altres i què ens fa diferents. Ens plantegem 
com el grup influeix en la meva manera de ser. 
Mitjançant la representació de rols i utilitzant 
la metàfora d’un animal nou que arriba a un 
bosc on ja existeixen grups d’animals, ens 
apropem al tema de la integració d’una perso-
na diferent en un grup.

El teatre permet treballar en els àmbits emo-
cional, físic i racional. D’aquesta manera, es 
poden detectar les contradiccions que poden 
existir entre pensament i acció.

 Persones destinatàries

Infants de 8 a 12 anys 
Joves de 13 a 17 anys 
Públic adult
*Els grups poden ser per edats o barrejats 
dins la franja especificada.

 Nre. de participants

Mínim: 10 participants
Màxim: 30 participants

 Durada

Activitat: 2 hores

 Equipament necessari

Una aula àmplia amb cadires per a les perso-
nes assistents

 Material que aporta l’entitat contractada

Vestuari i attrezzo per a l’espectacle, caixó fla-
menc per acompanyar amb música les diver-
ses fases del taller.
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 Personal 

Una actriu i un actor, dinamitzadors de l’acti-
vitat

 Dades de l’entitat

Associació cultural La Nave Va Teatre

Contacte: Elisabet Aznar i David Martínez
Pont Major, 67-73, 17007 Girona
Tel.: 656 563 644 (Elisa Ballardin) / 666 252 955 
(David Martínez)
info@lanaveva.org
www.lanaveva.org

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 
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https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform


75

tornar a l'índex

XV.    TALLER FORMATIU

> Portada del document “Islamophobia, A Challenge for Us All”, 
 elaborat pel Runnymede Trust
 Programa BCN Interculturalitat
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29.  Eines per desmuntar  
prejudicis sobre l’islam

XV. TALLER FORMATIU

 Tema principal

Islamofòbia

 Objectius

1. Conscienciar de l’existència de l'islamofòbia 
i donar eines per tal de detectar-la i tenir 
una mirada crítica sobre el context.

2. Desmuntar el discurs de la islamofòbia com 
a generador de rumors, prejudicis i estereo-
tips.

3. Procurar informació per tal de detectar 
plantejaments islamòfobs involuntaris en la 
tasca quotidiana.

 Continguts

• La islamofòbia com a categoria d’anàlisi: el 
concepte d’islamofòbia basat en l’informe de 
la Comissió Runnymede, referent reconegut 
internacionalment.

• Els vuit indicadors d’islamofòbia, extrets de 
l’informe.

• Exemples i exercicis pràctics.

 Descripció i desenvolupament 

L’activitat no està plantejada per debatre sobre 
l’existència de la islamofòbia, sinó per donar 
eines per poder  treballar-la com a eix de 
discriminació i generació de rumors, prejudicis 
i estereotips. 

Es treballaran, mitjançant exemples, els vuit 
indicadors d’islamofòbia de l’informe de la Co-
missió Runnymede. A partir d’indicadors, tan 
objectius com sigui possible, es pretén desper-
sonalitzar i treure emocionalitat a la qüestió. 
Per tant, l’activitat es desenvoluparà des de 
l’observació i l’anàlisi. 

 Persones destinatàries

Públic adult mínimament sensibilitzat que ne-
cessiti eines i formació per treballar el tema.

 Nre. de participants

Mínim: 10 persones
Màxim: 25 persones

 Durada

Activitat: 1 sessió de 4 hores

 Equipament necessari

Espai amb cadires, projector, pantalla i so, 
pissarra o similar

 Material que aporta l’entitat contractada

Material didàctic i ordinador

 Personal 

Una tallerista

 Dades de l’entitat

Colectivo Cautivo 

Contacte: Brigitte Vasallo
Tel.: 647 299 956
perderelnorte@gmail.com

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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XVI.   TALLERS-DEBATS AMB     
  DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

> Taller “Vacuna’t contra els rumors”, realitzat a Caldes de Montbuí, 
2015.

 Institut Diversitas
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30.  Bruixes, heretges i indis: 
Discriminacio ahir?  
Discriminació avui?

XVI. TALLERS-DEBATS AMB DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

 Tema principal

Gènere i interculturalitat

 Objectius

1. Posar de manifest com es construeix l’ima-
ginari de l’enemic i com s’ha construït al 
llarg de la història. 

2. Posar consciència de com els estereotips 
sexistes, racistes i homòfobs, entre altres, 
alimenten avui les dinàmiques de discrimi-
nació a la classe.

3. Proporcionar un espai de confiança per 
poder transformar aquestes dinàmiques de 
discriminació.

 Continguts

Basades en la tesi de Silvia Federicci, exposem 
què va ser la caça de bruixes, la “reconquesta” 
i la conquesta del “nou món”.

• Què és la “caça de bruixes” i la “reconques-
ta” avui? Com afecta en l’imaginari sobre les 
dones i sobre les altres cultures i religions 
avui? 

• Sexisme.

• Islamofòbia.

• Com ens relacionem? Com podem aturar el 
cicle de violència i discriminació començant 
per cadascun de nosaltres?

 Descripció i desenvolupament 

• Petita exposició: què venim a fer, què en sa-
beu de la caça de bruixes? I de la conquesta 
d’Amèrica? I de la reconquesta? Posiciona-
ment.

• Jocs i dinàmiques per crear un espai de 
confiança i seguretat per expressar els sen-
timents.

• Dilema sobre la discriminació. Tu què fa-
ries? Debat 

• Ritual de bruixes i indígenes: El cercle de 
paraula amb el tòtem. Parlarem de com 
estem, com reproduïm les dinàmiques de 
discriminació a classe o al nostre entorn 
més proper. Com es trenca aquest cercle 
viciós? Es buscarà gestos de reparació en 
els nois i les noies.

 Persones destinatàries

Joves (d'entre 11 i 15 anys)

 Nre. de participants

Mínim: 15 participants
Màxim: 30 participants

 Durada

Activitat: 2 hores

 Equipament necessari

L’activitat s’ha de fer en una sala espaiosa amb 
bona sonoritat (en un gimnàs, no) on es puguin 
posar les cadires en cercle.

Projector, ordinador o bé pissarra digital amb 
ordinador.

 Material que aporta l’entitat contractada

USB
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 Personal 

Dues dinamitzadores

 Dades de l’entitat

Nom de l’entitat

Contacte: Joana Bou Suàrez
Tel.: 654 070 358 - 620 880 092 (Joana)
joana@filalagulla.org
www.filalagulla.org 

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

XVI. TALLERS-DEBATS AMB DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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31.  Convivència en la diversi-
tat: anàlisi de conflictes 
als centres educatius 

XVI. TALLERS-DEBATS AMB DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

 Tema principal

Estratègies per abordar les relacions intercul-
turals

 Objectius

1. Reflexionar sobre els conflictes viscuts 
respecte a la diversitat cultural als centres 
d’ensenyament. Especialment, els relacio-
nats amb l’aparició d’estereotips, prejudicis 
i rumors.

2. Millorar les estratègies que cal seguir per a 
la gestió de conflictes generats per la diver-
sitat cultural.

3. Potenciar actituds de respecte, empatia, 
convivència i solidaritat. 

 Continguts

• Comprensió i interpretació dels conflictes que 
sorgeixen a causa de la diversitat cultural.

• Prejudicis, estereotips i rumors en l’àmbit 
educatiu.

• Habilitats de comunicació i diàleg efectives.

• Metodologia socioafectiva i aprenentatge 
cooperatiu.

 Descripció i desenvolupament 

Taller que inclou una part teòrica i una part 
pràctica. Es treballarà a partir d’imatges que 
suggereixin conflictes viscuts en primera o en 
segona persona als centres educatius i com 
es gestionarien positivament utilitzant me-
todologies i activitats cooperatives. Es faran 
grups i cada grup triarà el conflicte que vulgui 
treballar. Finalment, els participants hauran 
de fer una programació que inclogui metodolo-
gies cooperatives per a la seva transformació 
positiva. 

 Persones destinatàries

Professorat i educadors i educadores (es pot 
adaptar a equips que treballin en l’àmbit de 
l’educació no formal).

 Nre. de participants

Mínim: 10 persones
Màxim: 25 persones

 Durada

Activitat: 2 hores

 Equipament necessari

Sala amb capacitat suficient, disposició en 
forma d’“U” o en cercle i amb possibilitat de 
moure’s.

Cadires, ordinador, projector, pissarra o bloc 
de fulls de paper per a pissarres de cavallet.

 Material que aporta l’entitat contractada

Cinta o massa mal·leable adhesiva, retoladors 
de colors, paperògraf o pissarra.
Fitxes de treball en grup i imatges.
Si cal, ordinador portàtil.

 Personal 

Una persona dinamitzadora
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 Dades de l’entitat

Moviment per la Pau (MPDL)

Contacte: Creu García
Pere Vergés, 1 (edifici Piramidó). Despatx 9.10.  
08020 Barcelona
Tel.: 933 057 173
sensibilitzacio@mpdl.org
www.mpdl.org

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

XVI. TALLERS-DEBATS AMB DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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32.  Del prejudici     
al coneixement 

XVI. TALLERS-DEBATS AMB DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

 Tema principal

Reconeixement de la diversitat

 Objectius

1. Desafiar els prejudicis, l'estigma i la dis-
criminació.Prendre consciència que tots 
funcionem amb prejudicis davant el desco-
neixement.

2. Generar curiositat per conèixer.

 Continguts

• Prejudicis
• Discriminació
• Estigma
• Coneixement com a eina de canvi

 Descripció i desenvolupament 

El taller comença amb una dinàmica de com-
prensió sobre el coneixement i les relacions 
socials en què participen algunes de les perso-
nes assistents.

A partir d'aquest marc es treballa a través de 
dos o tres vídeos de testimonis:

Es projecta una imatge inicial per a la ge-
neració de respostes i prejudici, a partir de 
l'aparença i el que les persones participants 
perceben.

Anàlisi de les respostes i d'on provenen.

Es contrasten les percepcions i els prejudicis 
amb el relat real.

Debat i tancament.

 Persones destinatàries

Joves
Persones adultes 
Gent gran

 Nre. de participants

Mínim: 10 persones 
Màxim: 40 persones

 Durada

Activitat: 1,5 hores.

Temps de preparació, muntatge i desmuntat-
ge: mentre es fa la primera dinàmica es munta 
la resta.

 Observacions

És important la coordinació prèvia per prepa-
rar l’activitat amb la persona que acompanyarà 
el grup.

 Equipament necessari

Espai on es puguin projectar vídeos i les cadi-
res es puguin moure.
Projector.
Ordinador.
Cadires per a tots els participants i els dina-
mitzadors.

 Material que aporta l’entitat contractada

Vídeos, material complementari i recursos de 
possible ús posterior a l'activitat.
Ordinador (si és necessari).
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 Personal 

Dos talleristes

 Dades de l’entitat

ACATHI

Contacte: Pilar Leza
Robert Gerhard, 3, 08030 Barcelona
Tel.: 931 931 353
acathi@acathi.org
www.acathi.org

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

XVI. TALLERS-DEBATS AMB DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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33.  Educar en igualtat de 
drets

XVI. TALLERS-DEBATS AMB DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

 Tema principal

Igualtat de drets i d’oportunitats

 Objectius

Bloc jove: sessions per a l'alumnat/joves

1. Presentar i debatre les nocions d’identitat, 
cultura, ciutadania, igualtat de drets.

2. Treballar les expressions estereotipades, els 
prejudicis i la discriminació i la seva relació. 

Bloc educadors/es:

1. Analitzar els conceptes d’estereotip, pre-
judici i discriminació i proposar recomana-
cions lingüístiques per lluitar-hi en contra a 
l’espai educatiu. 

2. Presentar els conceptes d’identitat cultural i 
relació intercultural.

3. Treballar casos pràctics de racisme als cen-
tres educatius i la diversitat cultural a l’aula.

 Continguts

• Identitat, cultura, ciutadania, igualtat de 
drets i d’oportunitats.

• Estereotips, prejudicis, tòpics, discriminació, 
racisme i rumors.

• Eines per combatre el racisme i la xenofòbia 
a l'aula.

 Descripció i desenvolupament 

Bloc jove (2 sessions)

Dinàmica participativa “Quina és la teva cultu-
ra”; vídeo-endevinalla sobre identitat; concep-
tualització de les nocions d’identitat, cultura, 
ciutadania i igualtat de drets.

Explicació teòrica de les nocions d’estereotip, 
prejudici i rumor i activitat dinàmica en grups 
per treballar els conceptes. Posteriorment, po-
sada en comú amb explicació sobre la relació 
directa entre les actituds basades en estereo-
tips i prejudicis i les discriminacions. Cons-
trucció en grup de solucions i eines per aturar 
les discriminacions racistes o xenòfobes.

Bloc educadors/es (1 sessió)

Analitzar els conceptes d’estereotip, prejudi-
ci i discriminació i proposar recomanacions 

lingüístiques per lluitar-hi en contra a l’espai 
educatiu.

Treballar casos pràctics de racisme als cen-
tres educatius, que impliquin el tractament 
de la diversitat cultural a l’aula, i detectar-ne 
les dificultats i els condicionants per, després, 
elaborar propostes de canvi. Comparar-ho 
amb casos reals que puguin existir al centre.

És recomanable agafar els dos blocs, els de 
l'alumnat i el dels educadors i educadores, ja 
que els tallers pretenen incidir en els dos àm-
bits paral·lelament. Ara bé, també és possible 
sol·licitar només un dels dos blocs.

 Persones destinatàries

Joves/alumnes a partir de 12 anys.
Alumnat adult.
Educadors/es o professionals que hi treballen.

 Nre. de participants

Bloc jove (en totes dues sessions): 
Mínim: 10 persones. 
Màxim: 30 persones

Sessió d'educadors/es: 
Mínim: 5 persones. 
Màxim: 15 persones
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 Durada

Activitat: cada sessió tindrà una durada d’entre 
1 hora i 1 hora i 30 minuts. Les dues sessions 
per a l’alumnat o els joves es podran fer en un 
mateix dia o en dos dies diferents.

Temps de preparació, muntatge i desmuntat-
ge: 15 minuts.

 Observacions

El taller és interessant tant per al professorat 
i l'alumnat de centres educatius, com per a 
activistes o usuaris i usuàries i personal tècnic 
d'entitats.

 Equipament necessari

Ordinador, projector i sala amb taules i cadires

 Material que aporta l’entitat contractada

Vídeos i dossiers per a les tres sessions

 Personal 

Una persona dinamitzadora de l’activitat

 Dades de l’entitat

SOS Racisme Catalunya

Contacte: José Peñín 
Rambla de Santa Mònica, 10, 1a planta. 
08002 Barcelona
Tel.: 933 010 597
formacio@sosracisme.org
www.sosracisme.org

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

XVI. TALLERS-DEBATS AMB DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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34.  El poder del llenguatge

XVI. TALLERS-DEBATS AMB DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

 Tema principal

Racisme i discriminació

 Objectius

1. Reflexionar sobre el llenguatge inclusiu com 
a base d'una societat més igualitària.

2. Identificar els usos del llenguatge discrimi-
natoris o despectius amb relació al racisme i 
buscar alternatives.

3. Reflexionar sobre el paper dels mitjans de 
comunicació com a agent d'exclusió o inclu-
sió social.

 Continguts

• El racisme i la xenofòbia
• El racisme en el llenguatge
• Bones pràctiques en el llenguatge

 Descripció i desenvolupament 

• Breu introducció teòrica als conceptes de 
racisme i xenofòbia i formació teoricopràcti-
ca de l'ús del llenguatge.

• Posteriorment, es projecta un fragment d'un 
programa de televisió prèviament seleccio-
nat. Les persones participants disposen de 
la transcripció de tot el contingut perquè no 
n'hagin de prendre nota.

• En acabar, es treballa sobre el contingut i 
s'identifiquen els elements del llenguatge 
discriminatoris.

• En grup i dinamitzat per la tallerista, es 
debat sobre els elements identificats, sobre 
la idoneïtat del seu ús, freqüència, efecte 
sobre les persones i, especialment, es cons-
trueixen alternatives a un llenguatge discri-
minatori i excloent.

 Persones destinatàries

Joves a partir de 16 anys
Persones adultes

 Nre. de participants

Mínim: 10 persones 
Màxim: 30 persones

 Durada

Activitat: 2 hores

Temps de preparació, muntatge i desmuntat-
ge: 10 minuts

 Observacions

Activitat especialment indicada per a alumnes 
o professionals interessats en la comunicació, 
en l'ús de la llengua. També per a professorat 
o professionals d'entitats o institucions que 
vulguin evitar l'ús d'un llenguatge discrimina-
tori.

 Equipament necessari

Ordinador, altaveus, projector.
Pissarra. 
Cadires i taules o cadires on es pugui escriure.

 Material que aporta l’entitat contractada

Vídeo
Documentació impresa
Dossier amb informació de suport
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 Personal 

Una dinamitzadora

 Dades de l’entitat

SOS Racisme Catalunya

Contacte: José Peñín 
Rambla de Santa Mònica, 10, 1a planta. 
08002 Barcelona
Tel.: 933 010 597
formacio@sosracisme.org
www.sosracisme.org

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

XVI. TALLERS-DEBATS AMB DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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35.  L’efecte Pigmalió i el  
poder de les expectatives

XVI. TALLERS-DEBATS AMB DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

 Tema principal

Imaginaris i percepcions

 Objectius

1. Donar a conèixer l’anomenat “efecte Pig-
malió” i comprendre com les expectatives 
i suposicions que els altres fan sobre no-
saltres tenen una gran influència sobre les 
expectatives que fem de nosaltres mateixos 
i, en conseqüència, en allò que acabem atre-
vint-nos a ser i fer. 

 Continguts

• Com ens fem una imatge de nosaltres ma-
teixos. 

• El paper que tenen els estereotips i preju-
dicis i com es transmeten. De vegades, de 
forma molt palpable o explícita, de vegades, 
de forma subtil i velada. 

• Origen i mitologia de l’anomenat “efecte Pig-
malió”. 

• Coneixement d’experiments que se n’han 
fet.

• Com ens afecten els estereotips i prejudicis 
que els altres tenen sobre nosaltres. Com 
fer que no t'afectin. 

• Pigmalió positiu de nosaltres i dels altres.

• Posem-nos les nostres pròpies fites! 

 Descripció i desenvolupament 

Tenim una imatge “real” del que som o podem 
ser? En quina mesura la imatge que tenim 
de nosaltres mateixos/es no està condicio-
nada per allò que ens transmeten els altres? 
I, aquest altres, ens coneixen realment o es 
deixen emportar pels seus estereotips i preju-
dicis? 

• En primer lloc, s’intenta que les persones 
assistents experimentin en primera per-
sona l’inici d’un efecte Pigmalió. D’aquesta 
dinàmica experiencial, se’n deriva l’exposició 
teòrica i la il·lustració a través d’exemples 
reals i fragments de pel·lícules. 

• Finalment, es treballa la presa de cons-
ciència sobre les expectatives que ens hem 
format de nosaltres mateixos i de quina ma-
nera permetem (o no) que ens condicionin.

• L’activitat també aprofundeix en el nostre 
paper com a “Pigmalions” positius dels 
altres i de nosaltres mateixos/es.

 Persones destinatàries

Públic en general.

En funció de l’edat, s’adapta el nivell d’argu-
mentació i d’aprofundiment teòric.

 Nre. de participants

Mínim: 15 persones
Màxim: 30 persones

 Durada

Activitat: entre 1,5 i 2 hores

Temps de preparació i muntatge: 15 minuts 
Desmuntatge: 15 minuts

 Observacions

És un tipus d’activitat molt interessant per a 
les persones que poden tenir influència so-
bre altres: tutors i tutores, dinamitzadors i 
dinamitzadores, alumnes de cicles formatius 
d’educació infantil o integració social, etcètera.
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 Equipament necessari

Aula preferiblement àmplia i que permeti la 
projecció d’audiovisuals.

Pantalla, equip d’altaveus, equip de projecció 
de DVD o ordinador.

 Material que aporta l’entitat contractada

El material audiovisual que s’ha de visionar.
El material necessari per a les dinàmiques 
participatives.
Ordinador i altaveus (si és necessari). 

 Personal 

Un/a tallerista

 Dades de l’entitat

D-CAS. Col·lectiu d’Analistes Socials

Contacte: Raquel Moreno i Sarai Samper 
Calàbria, 267, 7è 2a, 08029 Barcelona
Tel.: 669 190 840 (Raquel) / 678 658 636 (Sarai)
d-cas@d-cas.net
www.d-cas.net

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

XVI. TALLERS-DEBATS AMB DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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36.  L’efecte Pigmalió i el  
poder de les expectatives 
en l’èxit educatiu

XVI. TALLERS-DEBATS AMB DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

 Tema principal

Imaginaris i percepcions

 Objectius

1. Prendre consciència del poder que tenen 
les nostres expectatives en l’èxit educatiu de 
l’alumnat. 

2. Abordar tots aquests temes al voltant d’un 
mateix fenomen: l’efecte Pigmalió. 

 Continguts

• Dinàmiques de joc vivencial que ens perme-
tran prendre consciència de com fem una 
imatge de nosaltres mateixos. El paper que 
tenen els estereotips i prejudicis i com es 
transmeten. De vegades, de manera molt 
palpable o explícita, de vegades, de manera 
subtil i velada. 

• Origen i mitologia de l’anomenat “efecte Pig-
malió”.

• Explicació científica (psicològica i social) 
d’aquest efecte. 

• Coneixement d’experiments que se n’han fet 
en l’àmbit educatiu.

• Eines i consells per esdevenir un Pigmalió 
positiu amb els nostres alumnes.

 Descripció i desenvolupament 

Lluny de ser innòcues, les expectatives dels 
professionals docents tenen un efecte directe 
en allò que s’atreveixin a ser o fer els seus 
alumnes. Però, realment, tenim una imatge 
acurada del que són o poden ser? Quin paper 
tenen els nostres estereotips i prejudicis en la 
imatge que els transmetem de si mateixos?

En primer lloc, s’intenta que els educadors 
i les educadores experimentin en primera 
persona l’inici d’un efecte Pigmalió. D’aquesta 
dinàmica experiencial, se’n deriva l’exposició 
teòrica i la il·lustració a través d’exemples 
reals i fragments de pel·lícules. Finalment, 
es treballa la presa de consciència sobre les 
expectatives que ens hem format de nosaltres 
mateixos i de quina manera permetem (o no) 
que ens condicionin.

L’activitat també aprofundeix en el nostre 
paper com a “Pigmalions” positius dels altres, 
i més concretament dels nostres alumnes. 
A través d’exemples i consells pràctics que 
permetin:

• Veure l’altre des d’un punt de vista ampli i no 
guiat pels nostres estereotips i prejudicis.

• Veure realment les potencialitats que té o 
pot tenir, i modificar, així, les nostres expec-
tatives.

• Fer de pantalla o mirall per tal que l’altre 
sigui també capaç de veure-les i modificar, 
així, la imatge que pugui tenir sobre ell o 
ella mateixa.

• Potenciar al màxim allò que, ara sí, tots o 
totes veiem.

 

 Persones destinatàries

Educadors/es 

 Nre. de participants

Mínim: 10 persones 
Màxim: 30 persones

 Durada

Activitat: 2 hores

Temps de preparació, muntatge i desmuntat-
ge: 15 minuts abans i 15 minuts després de 
l’activitat
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 Equipament necessari

Aula preferiblement àmplia que permeti la 
projecció d’audiovisuals i la realització de dinà-
miques.

Pantalla, equip d’altaveus, equip de projecció 
de DVD o ordinador.

 Material que aporta l’entitat contractada

El material audiovisual que s’ha de visionar.
El material necessari per a les dinàmiques 
participatives.
Ordinador i altaveus (si és necessari.) 

 Personal 

Un/a tallerista

 Dades de l’entitat

D-CAS. Col·lectiu d’Analistes Socials

Contacte: Raquel Moreno i Sarai Samper 
Calàbria, 267, 7è 2a, 08029 Barcelona
Tel.: 669 190 840 (Raquel) / 678 658 636 (Sarai)
d-cas@d-cas.net
www.d-cas.net     Voleu demanar-la?         FORMULARI 

XVI. TALLERS-DEBATS AMB DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform


92

tornar a l'índex

37.  Petites accions de   
benvinguda

XVI. TALLERS-DEBATS AMB DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

 Tema principal

Refugi

 Objectius

1. Conèixer qui és una persona refugiada per 
desmuntar rumors i estereotips sobre el 
tema. 

2. Centrar el debat sobre les persones refu-
giades i sol·licitants d’asil en el marc de la 
defensa dels drets humans.

3. Promoure la participació del jovent en la 
promoció dels drets humans.

4. Experimentar amb la dansa i la creativitat com 
a mitjà d’expressió, comunicació i activisme.

 Continguts

• Qui és una persona refugiada?

• Persones refugiades, sol·licitants d’asil i 
vulneració dels drets humans.

• Dret d’asil.

• Històries de vida de joves en situació de 
refugi.

• Què podem fer nosaltres? 

 Descripció i desenvolupament 

Es tracta d’una acció d’educació transforma-
dora, mitjançant la qual es genera un apre-
nentatge sobre les persones refugiades per 
promoure una acció d’acollida basada en el 
coneixement, el respecte, l’empatia, la solida-
ritat i la promoció dels drets humans. 

El taller consta de dues sessions:

• Primera sessió: a través de diferents dinà-
miques participatives (vídeos, històries de 
vida, jocs de rol, etcètera) es dóna a conèixer 
el marc teòric i es reflexiona entorn del 
que el grup coneix sobre el tema. La sessió 
acaba convidant els participants a pensar 
petites accions quotidianes (a l’institut, al 
barri, etcètera) com a mostra d’acollida i 
benvinguda a les persones refugiades.

• Segona sessió: es fa una dinàmica de movi-
ment en què, a través d’una història narra-
da, els participants experimenten un camí, 
un recorregut que fa emergir la part més 
emocional i vivencial del tema. Posterior-
ment, es parteix de les accions quotidianes 
pensades durant la primera sessió i es 
proposa transformar-les en moviment a tra-

vés de la dansa creant una coreografia. La 
coreografia esdevindrà la reivindicació com 
a subjectes actius en la promoció i defensa 
dels drets humans.

Opcionalment, es pot organitzar una tercera 
sessió de feed-back per interpretar la coreo-
grafia a l’espai públic per tal de compartir els 
aprenentatges i l’activitat amb la ciutadania.

 Persones destinatàries

Joves (entre 12 i 18 anys)

 Nre. de participants

Mínim: 15 persones 
Màxim: 30 persones

 Durada

Activitat: dues sessions d’1 hora i 30 minuts
Sessió opcional: Actuació final, 1 hora 

 Observacions

La segona sessió es treballa a partir de la dan-
sa i el moviment; per tant, es necessita que els 
joves vagin amb roba còmoda.
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 Equipament necessari

Ordinador, projector i altaveus.

Espai ampli i diàfan, on les persones partici-
pants es puguin moure lliurement (especial-
ment en la segona sessió).

 Material que aporta l’entitat contractada

Material fungible per a la realització de les 
dinàmiques i el treball en grup, fitxes amb les 
històries de vida i una càmera de vídeo. 

 Personal 

Dues dinamitzadores

 Dades de l’entitat

Lo Relacional

Contacte: Desiré Rodrigo
Tel.: 661 717 293
lorelacional@gmail.com
www.relacional.org   

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

XVI. TALLERS-DEBATS AMB DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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38.  Planta cara al racisme

XVI. TALLERS-DEBATS AMB DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

 Tema principal

Racisme i discriminació

 Objectius

1. Reflexionar sobre els diversos espais i ma-
nifestacions del racisme i la xenofòbia a la 
societat.

2. Reflexionar sobre el racisme i les seves 
diferents tipologies, la igualtat de drets, la 
cohesió social i el concepte de ciutadania. 

3. Identificar i analitzar els prejudicis i estereo-
tips.

4. Trencar tòpics al voltant del fet migratori.

5. Analitzar propostes per combatre el racisme 
i el paper de la ciutadania activa.

6. Conèixer les discriminacions que poden pa-
tir les persones només pel seu origen, color 
de pell i cultura, a la vida diària. 

 Continguts

• Conceptes de racisme, xenofòbia i discri-
minació. Diferents tipologies de racisme 
segons el context i els actors implicats. Les 
seves conseqüències.

• Drets humans.

• Prejudicis i estereotips.

• L'estat del racisme a Catalunya/Barcelona.

• El paper de la ciutadania en la lluita contra 
el racisme.

• Convivència i cohesió social.

 Descripció i desenvolupament 

A partir de la presentació de diferents casos 
reals de discriminació racista, es crea un debat 
participatiu en el grup. Les persones parti-
cipants al taller han d'identificar les actituds 
discriminatòries o que vulneren els drets i fer 
propostes per solucionar i millorar aquestes 
situacions.

• A partir de diferents relats de casos tractats 
al Servei d’Atenció i Denúncies, les persones 
participants poden conèixer aquesta realitat, 
posar-se en el lloc de les víctimes, conèixer 
els factors que incideixen perquè situacions 

de la vida quotidiana acabin desembocant en 
agressions racistes, i analitzar alternatives i 
propostes per eradicar aquestes pràctiques.

• Proposem treballar participativament, pri-
mer, en petits grups i, després, en plenari, el 
concepte de racisme. Mitjançant una visió i 
un esperit crítics, fer propostes per millorar 
la nostra societat des del respecte dels drets 
humans i el concepte de ciutadà i ciutadana.

 Persones destinatàries

Joves (a partir de 14 anys)
Persones adultes

 Nre. de participants

Mínim: 10 persones 
Màxim: 25 persones

 Durada

Activitat: una sessió de 2 hores

Temps de preparació, muntatge i desmuntat-
ge: 15 minuts
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 Observacions

Activitat idònia per copsar les conseqüències 
del racisme a la vida quotidiana, però també 
les possibles solucions als conflictes. No cal 
un públic expert, però, segons el seu coneixe-
ment, es pot aprofundir més en alguns con-
ceptes.

Els casos es poden presentar en format de re-
lat escrit, en format vinyetes o en càpsules de 
vídeo que recullen el testimoni real de víctimes 
de racisme. Segons el públic i el context de la 
formació, s'escollirà la millor opció.

 Equipament necessari

Sala tipus aula. Mobilitat de cadires i taules
Pissarra o paperògraf
Ordinador, altaveus i projector, opcional

 Material que aporta l’entitat contractada

Material per treballar en grup: paper, bolígrafs.
Fitxes explicatives.
Vídeos.

 Personal 

Un o dos dinamitzadors/es, depenent del grup 

 Dades de l’entitat

SOS Racisme Catalunya

Contacte: José Peñín
Rambla de Santa Mònica, 10, 1a planta. 08002 
Barcelona
Tel.: 933 010 597
formacio@sosracisme.org
www.sosracisme.org

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

XVI. TALLERS-DEBATS AMB DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform
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39.  Vacuna't contra   
els rumors

XVI. TALLERS-DEBATS AMB DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

 Tema principal

Rumors, prejudicis i estereotips

 Objectius

1. Definir i explicar el funcionament dels ru-
mors comparant-los amb un virus.

2. Identificar els principals rumors que circu-
len actualment sobre les persones d'orígens 
diversos.

3. Conèixer la "vacuna antirumors" per qües-
tionar, aturar i desmuntar els rumors. 

4. Reflexionar sobre els límits i les possibilitats 
d’aquesta metodologia.

 Continguts

• Concepte de rumor, prejudici i estereotip. 
Com es formen?

• Els rumors com a virus.

• Eines i estratègies per desmuntar rumors.

 Descripció i desenvolupament 

El taller pretén aprofitar el coneixement i 
l’experiència dels participants per fer emergir 
els rumors que actualment circulen sobre les 
persones d’orígens diversos. A partir d’aquest 
recull es treballarà amb diferents recursos i 
eines participatives per aprendre a desmun-
tar-los. 

 Persones destinatàries

Públic en general (joves, persones adultes i 
gent gran).

La metodologia s’adaptarà en funció del perfil 
de les persones participants.

 Nre. de participants

Mínim: 15 persones 
Màxim: 30 persones

 Durada

Activitat: 2 hores 

Temps de preparació, muntatge i desmuntat-
ge: 15 minuts

 Observacions

Aquesta activitat és molt apropiada per a es-
tudiants d'educació secundària, per al pro-
fessorat i també per a diferents col·lectius de 
professionals i voluntariat d'entitats socials.

 Equipament necessari

Ordinador, projector i altaveus

 Material que aporta l’entitat contractada

Algun material de suport complementari i ma-
terial antirumors

 Personal 

Una persona formadora
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39

 Dades de l’entitat

Institut Diversitas

Contacte: Elena Caballé, Rodrigo Prieto
Viladomat, 174, 5a planta, 08015 Barcelona
Tel. 670 698 516 (Elena) / 644 305 066 (Rodrigo)
ecaballe@institutdiversitas.org
www.institutdiversitas.org

    Vídeo del reportatge:                              

    Voleu demanar-la?         FORMULARI 

XVI. TALLERS-DEBATS AMB DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

http://bit.ly/1YadbuS
https://docs.google.com/forms/d/1GeNHn7u04iwvkA8SnHaVxfkB98GaEOWhvexgNciy2cQ/viewform


Per a més informació:
barcelona.cat/bcnantirumors

barcelona.cat/interculturalitat
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