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Curs: 
Interculturalitat i participació a l’AFA Pau Claris 

 
Objectius 

1. Oferir una introducció a la perspectiva intercultural com a marc de referència teòric. 

2. Oferir recomanacions i eines per afavorir una participació culturalment diversa a 

l’organització. 

3. Orientar els participants cap a un disseny d’accions interculturals 

 

Persones destinatàries 

 

El curs s’adreça especialment a: 

 

 Membres de la comunitat educativa de l’INS Pau Claris (membres de l’AFA, famílies i 

professorat). 

 

També s’obrirà i es farà difusió a: 

 

 Comunitat educativa d’instituts adscrits (membres de les AFA, famílies i professorat) 

 

Nombre de places: 25 

 

Programa 

1a sessió: Introducció a la perspectiva intercultural  

 Conceptes bàsics: interculturalitat i diversitat. 

  Estereotip, prejudici, discriminació, rumor i la seva funció social.  Com afecten a la 

convivència i a les persones? 

 Barreres de la comunicació intercultural i la participació. 

2a sessió: Introducció a la participació a través d’iniciatives properes 

 Què és la participació? Quins són els diferents espais de participació?  

 Elements que cal tenir en compte en el procés d’incorporació de la diversitat a les 

entitats o espais de participació. 

 Exemples d’entitats, projectes o accions que promouen la participació diversa 

 Preparació del treball per al disseny d’accions interculturals 

3a sessió: Eines pràctiques per al disseny d’accions interculturals 

 Elements per afavorir i assegurar la participació diversa (convocatòria, espais vies de 

comunicació, interessos comuns, etc.) 

http://www.interculturalitat.cat/
mailto:comunicaciointercultural@bcn.cat
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 Pràctica per orientar el disseny d’accions interculturals. 

Com podem incorporar la perspectiva intercultural a: 

 Biblioteca 

 Activitats culturals 

 Acte/festa d’inici i cloenda del curs 

 Xerrades temàtiques 

 Extraescolars-criquet 

 Pati escolar obert al barri 

 Menjadors escolars (menús) 

 Llengües d’origen 

 Calendari festiu i celebracions 

Metodologia 

La metodologia durant les sessions combinarà la part teòrica amb la pràctica. La part teòrica 

servirà de marc per elaborar, durant el curs, una pràctica que orienti al disseny d’accions 

interculturals. Les sessions es nodriran, també,  d’exemples d’altres iniciatives que incorporen 

la perspectiva intercultural 

Equip de formadors/es  

 

Jéssica González (CEA) 

Kira Bermúdez 

Equip tècnic del Programa BCN Interculturalitat 

 

Durada i dates 

Durada: 9 hores (dividides en 3 sessions de 3 hores) 

 

Dates: 

 

Dijous  5, 19 i 26 d’octubre, de 17h a 20h 

Lloc: Institut Pau Claris (Pg. Lluís Companys, 18). Aula 05. 

 

Inscripcions 

 

El curs és gratuït però cal inscriure-s’hi prèviament a través d’aquest formulari 

http://bit.ly/2xQEN1w 
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