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FORMACIÓ 

Disseny de projectes amb perspectiva intercultural  
 

Objectius 

1. Donar a conèixer el marc teòric de la perspectiva intercultural i el seu context  per 

incorporar-lo al treball en el nostre àmbit. 

2. Aportar eines i metodologies per a la incorporació de la perspectiva intercultural a 

projectes i a la dinamització d’espais, comunitària, etc. 

3. Aportar una mirada transformadora i un canvi de plantejament als nostres projectes. 

 

Persones destinatàries 

▪ Professionals que treballin a serveis i equipaments públics de proximitat de la ciutat 

de Barcelona (centres cívics, casals i espais joves, casals de gent gran, Piads, 

museus, etc.). 

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

 

Continguts 

1a sessió: El model intercultural 

▪ Què entenem per interculturalitat? 

▪ El context social on s’emmarca la perspectiva intercultural 

▪ Els imaginaris sobre la diversitat cultural a Occident i entorn els paràmetres de 

normalitat i alteritat en el context occidental. 

▪ Les identitats culturals 

 

2a sessió: Els principis de la perspectiva intercultural a la pràctica 

▪ El marc teòric de la perspectiva intercultural. Els tres principis. 

▪ Equitat i no discriminació, respecte i reconeixement de la diversitat cultural, 

diàleg intercultural. Què impliquen aquests principis a la pràctica? 

▪ La perspectiva intercultural com a eina de transformació. El treball en clau de 

procés. 

 

 

 

http://www.interculturalitat.cat/
mailto:comunicaciointercultural@bcn.cat


 
 

2 
 

Interculturalitat 
Programa BCN 

3a sessió: Eines i metodologies per la incorporació de la perspectiva intercultural 

▪ Projectes, exemples i experiències de treball amb perspectiva intercultural.  La 

producció d’imaginaris i identitats a partir de models multicèntrics, plurals, 

diferencials i dinàmics. 

▪ Què cal tenir en compte a l’hora de plantejar un projecte amb perspectiva 

intercultural? 

▪ Tria d’un exemple per part de les persones participants sobre el qual es vulgui 

treballar.  

 

4a sessió: Disseny de projectes interculturals 

▪ Entendre la importància del respecte de la diversitat religiosa, com a part del 

context en el qual treballem. La diversitat religiosa de Barcelona. 

▪ Treball entorn dels projectes de les persones participants 

▪ Espai de diàleg 

 

Metodologia 

Metodologia participativa i pràctica: es combinarà el contingut de caire teòric amb 

exemples i treball grupal o individual. Els continguts s’enriquiran tenint en compte les 

experiències dels participants i l’aplicació pràctica a la tasca professional concreta.  

Formadors/es 

Desiré Rodrigo, Lo Relacional 

Col·labora: Oficina d’Afers Religiosos (OAR) 

 

Format, durada i dates 

La formació serà online i es realitzarà per la plataforma Zoom. Tindrà una durada de 10h 

dividides en 4 sessions de 2,5 hores cada una. 

Dates: Dimarts 21 i 28 de setembre, 5 d’octubre i dimecres 13 d’octubre, de 10h a 

12.30h . 

 

Inscripció 

La formació és gratuïta però cal inscriure-s’hi abans del dilluns 20 de setembre de 2021.  

Places limitades. 

https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/469149 
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