
 

 

 
 
 

Programació del dia de la diversitat 2010 
 
El dia de la Diversitat 2010 és un esdeveniment adreçat a uns 900 joves (tres torns de 300 alumnes) de 
Secundària, Batxillerats i Cicles formatius de la ciutat.  
L’objectiu que es pretén és doble: per una banda convidar a la reflexió sobre els drets fonamentals i per 
l’altra, descobrir algunes de les associacions i entitats que treballen i vetllen per a l’acompliment d’aquests 
drets. Es proposaran activitats de dos tipus:  
 
Activitats firals: Són activitats curtes (uns 20 minuts de durada). La intenció és que els participants puguin 
passejar lliurement pel centre i fer les activitats que els motivin. La majoria d’aquestes activitats es 
realitzaran dins una sala polivalent. 
 
Tallers: S’utilitzaran les cinc aules del Centre cívic per realitzar tallers de llarga durada (uns 45 minuts). 
Els participants als tallers s’hauran inscrit prèviament. Dins de cada torn hi haurà un total de 10 tallers 
dividits en 2 passis (5 al primer i 5 al segon). 
 
Per tal de realitzar la inscripció a l’esdeveniment visiteu la web (www.diadeladiversitat.cat) i ompliu el 
formulari correctament. 
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Activitats firals (curta durada) 
 

ELS TEUS DRETS EN QUATRE TRAÇOS 
Entitat: FRA Agència Europea de Drets Fonamentals 
Descripció: Dibuixa un dret en un panell electrònic i intenta que la resta de participants l’endevini. 
Enllaç: http://fra.europa.eu 
 

RETRATS PER A LA DIVERSITAT  
Entitat: Parlament Europeu 
Descripció: Participa, fes-te un retrat i penja'l al mural, al costat de tots els altres retrats, com a mostra de la 
diversitat que podem trobar en una jornada com aquesta. Al final tindrem un mural amb 448 retrats. 
Enllaç: http://www.europarlbarcelona.eu/ 
 
 

COOPERACIÓ INTERRELIGIOSA EN EL TREBALL PER LA PAU I LA JUSTÍCIA 
Entitat: Fundació Migra-studium 
Descripció: Es tracta de refer cinc històries a partir de diversos fragments que ells han de recompondre. Un cop 
tenen identificada la història, aquesta s’haurà d’ubicar en un gran mapamundi on figuren institucions d’arreu del 
món que treballen, a nivell interreligiós, per la pau i la justícia. 
Per acabar l’activitat, els joves escriuran una frase relacionada amb la pau i la penjaran en un arbre nu que aniran 
vestint amb les frases. 
Enllaç: http://www.migrastudium.org/ 
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CAPACITATS 
Entitat: Federació Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Districte de les Corts. Associació Taller 
Ocupacional Ariadna i serveis per als discapacitats. 
Descripció: Taller de reciclatge de paper conduït per persones amb discapacitat intel·lectual. 
 

EL MEU DIA A DIA 
Entitat: Federació Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Districte de les Corts. Associació esclat. 
Descripció: Circuit vivencial en cadira de rodes i amb supressió de la visió. 
 

CANVIEM LA HISTÒRIA  
Entitat: El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) 

Descripció: Imagina't que et trobes en alguna de les situacions conflictives que s’han anat donant arreu del món en 
l’últim segle i que les teves decisions n’aniran marcant el curs. L'evolució del conflicte dependrà dels acords als quals 
vagis arribant amb els teus companys i companyes. Amb aquesta activitat es treballa la resolució de problemes a partir 
de la presa de decisions conjuntes 
Enllaç: http://www.cjb.org/ 
 

TALLER DE XAPES  
Entitat: Plataforma per la llengua 
Descripció: Taller d’elaboració de xapes.  
Enllaç: http://www.plataforma-llengua.cat/  
 

EL PASSAPORT DE LES LLENGÜES 
Entitat: Plataforma per la llengua 
Descripció: Persones de diferents nacionalitats escriuran el nom dels participants en diferents llengües.  
Enllaç: http://www.plataforma-llengua.cat/  
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OBRE ELS ULLS 
Entitat: SOS Racisme 

Descripció: Exposició amb plafons que recull diferents moments de la vida quotidiana sota la visió de diversos 
personatges sensibles a patir discriminació racista. 
Enllaç: http://www.sosracisme.org /
 
 

RODA-NET 
Entitat: Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM) 
Descripció: Joc de preguntes i respostes sobre temes relacionats amb l’ús segur i responsable de les TIC i la 
diversitat. 
Enllaç: http://www.acim.es// 
 

MANDALA  
Entitat: Federació Catalana d’Organitzacions No Governamentals pels Drets Humans 
Descripció: L’any 2000 es va aprovar la Declaració del Mil·lenni, en què 189 països, entre ells Espanya, es van 
comprometre a eradicar la pobresa i a assolir la pau, la democràcia i la sostenibilitat ambiental. Sabrem més coses 
sobre aquesta Declaració a través dels mandales. 
Enllaç: http://www.dretshumans.cat /

 
EXPOSICIÓ 
Entitat: Fundació Secretariat Gitano 
Descripció: Unes fotografies i una xerrada breu que consisteix bàsicament a explicar l’origen geogràfic i històric 
del poble gitano, quina és la situació de la seva llengua, la distribució geogràfica actual i els seus símbols d’identitat. 
Enllaç: http://gitanos.org/ 
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MURAL DIVERSITAT FAMILIAR 
Entitat: Associació de Famílies Lesbianes i Gais 
Descripció: A partir de conèixer quines són les diferents tipologies de família que existeixen, confeccionarem un 
mural on cada participant posarà el seu granet de sorra particular per fer-lo créixer. 
Enllaç: http://www.familieslg.org/ 
 
 

GRUPS 
Entitat: Escola Cultura de Pau (UAB) 

Descripció: Mou l’esquelet amb aquesta activitat sobre els grups similars i diferents.  
Enllaç: http://escolapau.uab.cat/ 
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Tallers a les aules (llarga durada) 
 

CLIP: QUÈ EN FEM, DELS DRETS? 
Entitat: Parlament Europeu 
Descripció: Participeu en el rodatge d’un clip, després de debatre a classe un dels valors de la Carta dels Drets 
Fonamentals, fent una petita presentació (individual o col·lectiva) de les conclusions del debat (màxim 3 minuts). 
Aquesta presentació es filmarà per després penjar-la a la web de l’oficina del Parlament Europeu 
(www.europarlbarcelona.eu) i a la web del Dia de la Diversitat (www.diadeladiversitat.cat.). 
Enllaç: http://www.europarlbarcelona.eu/ 
Places del taller: 15 alumnes 
 

QUI ÉS QUI? LES APARENCES ENGANYEN! 
Entitat: Fundació Migra-studium 
Descripció: Ubicar les principals tradicions religioses en el món. Prendre consciència de la diversitat de tradicions 
religioses i la diversitat dins de cada tradició. A partir de l’exercici de presentar diversos joves (fotografies), prendre 
consciència dels nostres prejudicis a l’hora de definir les persones. El taller acaba amb el visionament d’un DVD en 
què diversos joves ens diuen en què creuen i per què. 
Enllaç: http://www.migrastudium.org/ 
Places del taller: 25 alumnes 

 
I TU, DE QUÈ PARLES A CLASSE? 
Entitat: El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) 

Descripció: Joc de rol que ens permet veure com amb la participació de tots plegats és més fàcil resoldre conflictes 
que ens podem trobar en el nostre dia a dia. Es plantegen situacions que es poden donar a l’aula, com poden ser una 
situació d’assetjament escolar per motius d'homofòbia o la rebuda d’alumnes nouvinguts. Un cop realitzada una 
representació guiada dels diferents rols, en valorem el desenvolupament 
Enllaç: http://www.cjb.org/ 
Places del taller: 30 alumnes 
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ELS GAGS DE LA LLENGUA  
Entitat: Plataforma per la llengua 
Descripció: L’activitat consta de la visualització de sis gags humorístics al voltant de situacions lingüístiques 
habituals que es donen quan un catalanoparlant s’adreça a un nouvingut.  
Enllaç: http://www.plataforma-llengua.cat/  
Places del taller: 25 alumnes 

 
CÀMERA FOSCA 
Entitat: Connectats 
Descripció: El taller proposa la creació d’un espot al voltant del tema de la diversitat, ideat pels participants. A la 
vegada, hi haurà un photocall on es faran fotografies per conformar un mural. Un cop finalitzat el taller, les peces 
gravades es penjaran a internet i es podran descarregar de la web. 
Enllaç: http://www.connectats.net 
Places del taller: 15 alumnes 
 

CONTES PER A LA CONVIVÈNCIA I LA INTERCULTURALITAT 
Entitat: La Formiga 
Descripció: Es tracta d’una activitat que treballa el tema de la diversitat i que pretén afavorir la convivència 
mitjançant la realització d’un contacontes. L’objectiu és convidar els participants a posar-se en el lloc de l’altre i 
promoure d’aquesta manera la seva obertura a punts de vista diferents 
Enllaç: http://www.laformiga.org  
Places del taller: 20 alumnes 
 

CIUTAT VELLA CB  
Entitat: Animal Films 
Descripció: Documental on se segueixen les vides de quatre joves de procedències diverses que conviuen durant 
un any com a jugadors en un equip del club de bàsquet Ciutat Vella. 
Enllaç: http://albertfolk.blogspot.com/ 
Places del taller: 25 alumnes 
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JOC DE ROL 
Entitat: SOS Racisme 
Descripció: Participació en un joc de l’oca on cadascú assumeix un rol per visualitzar la realitat de les persones 
immigrades. 
Enllaç: http://www.sosracisme.org/ 
Places del taller: 30 alumnes 
 

QUÈ EN PENSES? 
Entitat: Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM) 
Descripció: Activitat de videofòrum sobre TIC i diversitat: visionament de vídeos i imatges d’uns breus d’animació 
en què s’escenifiquen situacions quotidianes, en entorns diversos, on tenen rellevància les TIC, i les conseqüències 
del seu bon o mal ús. 
Enllaç: http://www.acim.es/ 
Places del taller: 25 alumnes 
 

TALLER DE CUINA 
Entitat: Hospital Sant Joan de Déu 
Descripció: Taller de cuina d’arreu del món: A través d’aquest deliciós taller podràs arribar a conèixer com menja 
la resta de la població mundial. Aprendrem quins són els bons hàbits alimentaris i de passada esbrinarem com s’ho 
fan les altres cultures per alimentar-se com cal. 
Enllaç: http://www.hsjdbcn.org/  
Places del taller: 30 alumnes 
 

PER UN MÓN MILLOR  
Entitat: Federació Catalana d’Organitzacions No Governamentals pels Drets Humans 
Descripció: En aquest taller analitzarem i aprofundirem l’article 5è de la Declaració Universal dels Drets Humans: 
"Ningú no serà sotmès a la tortura ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants". Prou tortures, prou 
agressions, per un món on hi càpiguen tots els móns. 
Enllaç: http://www.dretshumans.cat / 
Places del taller: 30 alumnes 
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CONTES ROMANAE 
Entitat: Fundació Secretariat Gitano 
Descripció: Has sentit mai un conte acompanyat de la música d’una guitarra? En aquest taller t'explicarem els 
contes populars de la cultura gitana. 
Enllaç: http://gitanos.org/ 
Places del taller: 20 alumnes 

 
TALLER DE VÍDEO 
Entitat: Associació de Famílies Lesbianes i Gais 
Descripció: Taller per parlar de la diversitat afectiva i familiar amb adolescents. El tema es treballa a partir de 
diferents estratègies (jocs, projecció del documental Homo Baby Boom, xerrades, dinàmiques de grup...) i es fan 
partícips els i les adolescents amb les seves pròpies realitats familiars i afectives. 
Enllaç: http://www.familieslg.org/ 
Places del taller: 25 alumnes 

 
PREJUDICIS I ESTEREOTIPS 
Entitat: Escola Cultura de Pau (UAB) 

Descripció: Després d’un experiment en grup, el taller reflexiona sobre com els prejudicis i els estereotips 
condicionen la nostra manera d’actuar. 
Enllaç: http://escolapau.uab.cat/ 
Places del taller: 30 alumnes 
 

9 
 
 


