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Cal visibilitzar més la
diversitat de la societat per evitar la discriminació

En els últims deu anys el percentatge d’immigrants a Catalunya
oscil·la sempre al voltant del
15% de la població global. Això
suposa, aproximadament, un
milió de persones que, segons
els indicadors, pateixen més la
pobresa, l’atur i la discriminació. Una tendència que cal capgirar, perquè estigmatitza encara més aquest ampli percentatge
de la població catalana.

Saps que...

Què hi pots fer tu?

Segons SOS Racisme durant el 2017 es
van presentar 485 denúncies per racisme a Catalunya.

Treballa a la teva escola per a generar
un entorn més plural i divers proposant
espais oberts a la diversitat.

Inici
•
•

Formació del grup
Elecció de la temàtica

Recerca
Fes clic als noms dels recursos per accedir als continguts en línia.

Context

Plantejament

Problema

Solució

Tema principal

Què en sabem, dels drets Què és la diversitat
humans?
cultural?

La discriminació dels
col·lectius de la diversitat

Defensem els drets de la
diversitat

Subtema 1

Principals característiques dels drets humans

Concepte

Totes les persones tenim
els mateixos drets

Trobem exemples de
promoció dels drets de la
diversitat funcional

Subtema 2

Generacions dels drets
humans

Els diferents tipus de
diversitat

Recurs 1

Declaració Universal dels
Drets Humans

Diversitat cultural, conceptes

Diversitat cultural i drets
culturals

Diversitat cultural i drets
humans

Recurs 2

Què són els drets humans?

Cultura i diversitat cultural

Dret a la identitat cultural Llarga vida a la diversitat
cultural

Recurs 3

Los derechos humanos
fundamentales

Unesco Official - Cultural
Diversit

Por qué reunirnos en la
defensa de la diversidad
cultural

Abans de continuar

Què són els drets humans?

Fem una definició pròpia
de la diverstitat cultural

Per què consideres que
es important que existeixin drets especials per la
diversitat cultural?

Exposem 5 exemples de
defensa dels drets de la
diversitat.

Servei
1

Algú ja hi treballa
al nostre barri?

Contactar amb
l’entitat local

2

A la nostra escola o
institut es dona aquest
problema?
Hi ha tres opcions diferents per realitzar serveis
relacionats amb cada problema: amb entitats
locals, al propi centre escolar i amb SED. Totes
tres opcions es poden combinar entre si.

Realitzar el servei
amb l’entitat local

Realitzar el servei
al centre escolar
1
2

És un problema
global?

3

Realitzar el servei
amb SED

Difusió
La difusió o celebració dels projectes d’APS és la passa final que consisteix a valorar i fer públics els objectius aconseguits. Hi ha diverses modalitats: celebrar-ho al centre, realitzar un esdeveniment al barri o a la comunitat, publicar-ne un recull fotogràfic o un vídeo explicatiu.
Com a eines de difusió i sensibilització, SED s’ofereix a publicar els recursos creats per l’alumnat i participar en l’organització d’esdeveniments escolars o barrials.

Celebració al
centre o al barri

Sensibilització a
l’entorn proper

Audiovisual sobre
la problemàtica
i el servei

Fes clic aquí per trobar idees de tancament d’APS

Reflexió
Els processos d’APS més transformadors i exitosos són aquells que inclouen la
dimensió interpersonal en la seva planificació i execució.
L’acompanyament informal pot ser una metodologia per facilitar aquesta reflexió,
però també t’oferim més eines.
Fes clic aquí per trobar més eines

Si vols que t’ajudem amb el seguiment del
projecte, ens vols fer propostes de millora o
explicar-nos la teva experiència, contacta amb
nosaltres a través de la nostra web.

SEDcatalunya.cat

