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“Aquesta actuació ha estat subvencionada per la Unió Europea”

El Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) vol agrair la
col·laboració de totes les persones que amb les seves aportacions han
fet possible la realització d’aquesta proposta didàctica.
Fotografia, disseny i maquetació:
Carles Cubos – Fotografia Estudi Multimèdia
Barcelona, novembre de 2014
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1

PRESENTACIÓ
ůƉƌŽũĞĐƚĞ͞ĞƐŵƵŶƚĂŶƚƉƌĞũƵĚŝĐŝƐ͟ĠƐƵŶĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂĚĞů
ĞŶƚƌĞĚ͛/ŶĨŽƌŵĂĐŝſƉĞƌĂdƌĞďĂůůĂĚŽƌƐƐƚƌĂŶŐĞƌƐ;/dͿ
ƋƵĞ ĐĞƌĐĂ ƉŽƐĂƌ ĚĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚ Ğů ƉĂƉĞƌ ĚĞůƐ ĞƐƚĞƌĞŽƟƉƐ
ŝ ĞůƐ ƉƌĞũƵĚŝĐŝƐ ĞŶ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ ƉĞƌĐĞƉĐŝſ ĚĞ ůĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ
ĚŝǀĞƌƐŝƚĂƚƐ ƉƌĞƐĞŶƚƐ Ă ůĞƐ ĞŵƉƌĞƐĞƐ͘ ƋƵĞƐƚĂ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ
ǀĂĐŽŵƉƚĂƌĂů͛ĂŶǇϮϬϭϯĂŵďĞůƐƵƉŽƌƚĚĞů&ŽŶƐĐŽŶƚƌĂ
ůĂyĞŶŽĨžďŝĂĚĞů͛KƉĞŶ^ŽĐŝĞƚǇ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͘
ƋƵĞƐƚƉƌŽũĞĐƚĞĞƐƚăǀŝŶĐƵůĂƚĂůĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂĚ͛ĂĐŽƌĚƐĚĞ
ŐĞƐƟſĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĂƚƋƵĞKKĚĞĂƚĂůƵŶǇĂǀĂŝŶŝĐŝĂƌ
ů͛ĂŶǇϮϬϬϲŝƋƵĞŚĂƉĞƌŵğƐů͛ĂƐƐŽůŝŵĞŶƚĚĞϭϮĚ͛ĂƋƵĞƐƚƐ
ĂĐŽƌĚƐ ĞŶ ĞŵƉƌĞƐĞƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ ƐĞĐƚŽƌƐ ĂƌƌĞƵ ĚĞ ĂƚĂůƵŶǇĂ͘ ƋƵĞƐƚƐ ĂĐŽƌĚƐ ƉƌĞǀĞƵĞŶ͕ ĞŶƚƌĞ ĂůƚƌĞƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶƐ͕ů͛ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚĚĞŵĞƐƵƌĞƐĚĞŶŽĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſĞŶ
ĞůƐĐĞŶƚƌĞƐĚĞƚƌĞďĂůůŝů͛ĞůĂďŽƌĂĐŝſĚĞƉƌŽƉŽƐƚĞƐĨŽƌŵĂƟǀĞƐĂĚƌĞĕĂĚĞƐĂůƐŵĞŵďƌĞƐĚĞůƐĐŽŵŝƚğƐĚ͛ĞŵƉƌĞƐĂŝ
ĚĞůĂĚŝƌĞĐĐŝſĂŵďů͛ŽďũĞĐƟƵƋƵĞƉƌĞŶŐƵŝŶĐŽŶƐĐŝğŶĐŝĂ
ĚĞůƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚĞůĚŝƐĐƵƌƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝ
ŝůĂŵĂŶĞƌĂĐŽŵĐŽŵďĂƚƌĞ͛ů͘
Ŷ ĂƋƵĞƐƚ ƐĞŶƟƚ͕ Ğů ƉƌŽũĞĐƚĞ ͞ĞƐŵƵŶƚĂŶƚ ƉƌĞũƵĚŝĐŝƐ͟
ƉŽƐĂ ğŵĨĂƐŝ ĞŶ ĞůƐ ĂƐƉĞĐƚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟƵƐ ŝ ĨŽƌŵĂƟƵƐ
ĐŽŵƵŶĞůĞŵĞŶƚĨŽŶĂŵĞŶƚĂůƉĞƌůůƵŝƚĂƌĐŽŶƚƌĂĞůĚŝƐĐƵƌƐ
ǆĞŶžĨŽďŝƌĂĐŝƐƚĂ͘ŶĞůŵĂƌĐĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞƐ͛ŚĂŶĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂƚĚŝĨĞƌĞŶƚƐĞůĞŵĞŶƚƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƚǌĂĐŝſ͕ĐŽŵĂƌĂƵŶ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƚĞůĞǀŝƐŝƵ͕ĞŵğƐƉĞƌdsϯ͕ůĂƚĞůĞǀŝƐŝſƉƷďůŝĐĂĚĞ
ĂƚĂůƵŶǇĂ͖ ƵŶĂ ŐƵŝĂ ĂĚƌĞĕĂĚĂ ĂůƐ ĚĞůĞŐĂƚƐ ŝ ĚĞůĞŐĂĚĞƐ
ƐŝŶĚŝĐĂůƐ͕ŝƵŶĨƵůůĞƚſĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞůĂĐĂŵƉĂŶǇĂ͘
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KKĚĞĂƚĂůƵŶǇĂĞŶĞůŵĂƌĐĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſďăƐŝĐĂĚĞ
ĚĞůĞŐĂƚƐŝĚĞůĞŐĂĚĞƐƉĞůƋƵĞĨĂĂůƐƚĞŵĞƐĚ͛ŝŵŵŝŐƌĂĐŝſŝ
ĚĞŐĞƐƟſĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĂƚŝŶŽĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſĂůĞƐĞŵƉƌĞƐĞƐ͘
ƋƵĞƐƚĂĂƉŽƐƚĂƉĞƌůĞƐĂĐƟǀŝƚĂƚƐǀŝǀĞŶĐŝĂůƐĠƐůĂƌĞƐƉŽƐƚĂ
ĂůĞƐĚŝĮĐƵůƚĂƚƐŽďƐĞƌǀĂĚĞƐƋƵĂŶƐ͛ŝŶƚĞŶƚĂĐĂŶǀŝĂƌƐĞŶƟŵĞŶƚƐŝĂĐƟƚƵĚƐƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ Ăŵď ůĂ ƵƟůŝƚǌĂĐŝſ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐƌĂĐŝŽŶĂůƐŝĞƐƚĂĚşƐƟĐƐ͘ŝǆş͕ĞŶůĂŶŽƐƚƌĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ůĞƐĂĐƟǀŝƚĂƚƐǀŝǀĞŶĐŝĂůƐŝůĞƐĚŝŶăŵŝƋƵĞƐĚĞŐƌƵƉŶŽƐſŶ
ŶŽŵĠƐƵŶĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƵŶƌĞĐƵƌƐĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſ͕ƐŝŶſ
ůĂĨŽƌŵĂĐŝſĞŶƐşŵĂƚĞŝǆĂ͘
Ŷ ĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ Ğů ƉƌŽũĞĐƚĞ ǀŽů ĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƋƵĞ ĞůƐ ƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐ ŝ ůĞƐ ƚƌĞďĂůůĂĚŽƌĞƐ͕ ĚĞ ůĞƐ ĞŵƉƌĞƐĞƐ ƋƵĞ ŚĂŶ
ƐŝŐŶĂƚĂĐŽƌĚƐĚĞŐĞƐƟſĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĂƚŽƋƵĞĞƐƚĂŶĞŶ
ƉƌŽĐĠƐĚĞƐŝŐŶĂƌͲůŽ͕ƉĞƌžŵŽůƚĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞůƐƐĞƵƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚƐ ůĞŐĂůƐ͕ ƉƌĞŶŐƵŝŶ ĐŽŶƐĐŝğŶĐŝĂ ͲƉĞƌ ŵŝƚũă ĚĞ
ůĞƐƐĞƐƐŝŽŶƐĨŽƌŵĂƟǀĞƐŝĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƚǌĂĐŝſ
ĞůĂďŽƌĂƚƐͲĚĞůƉĂƉĞƌĚĞůƐĞƐƚĞƌĞŽƟƉƐŝĞůƐƉƌĞũƵĚŝĐŝƐĞŶ
ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚĞůĚŝƐĐƵƌƐƌĂĐŝƐƚĂŝǆĞŶžĨŽď͕ŝĂĚƋƵŝƌĞŝǆŝŶ
ƵŶĂĂĐƟƚƵĚĐƌşƟĐĂĚĂǀĂŶƚĚ͛ĂƋƵĞƐƚĨĞŶŽŵĞŶ͘

Proposta
didàctica
de la
campanya

>͛ĞĚŝĐŝſĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚăĐƟĐĂŚĂĐŽŵƉƚĂƚĂŵďĞů
ƐƵƉŽƌƚĚĞů͛KďƌĂƐŽĐŝĂů͞ůĂĂŝǆĂ͟ŝĚĞůĂhŶŝſƵƌŽƉĞĂ
ĞŶ Ğů ŵĂƌĐ ĚĞů ƉƌŽũĞĐƚĞ ZĞƉĂƌƟƌ͘ ů WƌŽũĞĐƚĞ ZĞƉĂƌƟƌ͕
ƉƌŽŵŽŐƵƚƉĞƌůĂ/^>͕ĂŵďůĂĐŽůͼůĂďŽƌĂĐŝſĚ͛ŽƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝŽŶƐ ƐŝŶĚŝĐĂůƐ ĚĞ 'ƌğĐŝĂ͕ &ƌĂŶĕĂ͕ ƐƉĂŶǇĂ͕ ůĞŵĂŶǇĂ͕
ƵůŐăƌŝĂ͕WŽůžŶŝĂŝZŽŵĂŶŝĂ͕ĞŶƚƌĞĚ͛ĞůůĞƐKKĚĞĂƚĂůƵŶǇĂ͕ďƵƐĐĂƌĞĨŽƌĕĂƌůĂĐĂƉĂĐŝƚĂƚĚĞůĞƐŽƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝŽŶƐ
ƐŝŶĚŝĐĂůƐƉĞƌĚŽŶĂƌƌĞƐƉŽƐƚĂĂůƐƌĞƉƚĞƐƋƵĞĞůƐƉůĂŶƚĞũĂ
ůĂŝŶĐůƵƐŝſĂĐƟǀĂĚĞůƐƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐŝůĞƐƚƌĞďĂůůĂĚŽƌĞƐŝůĂ
ŐĞƐƟſĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĂƚĞŶůĞƐĞŵƉƌĞƐĞƐ͕Ăŵďů͛ŽďũĞĐƟƵĚĞ
ƉƌŽŵŽƵƌĞƵŶăŵďŝƚĚĞƚƌĞďĂůůŝŶĐůƵƐŝƵ͕ƋƵĞĂĨĂǀŽƌĞŝǆŝŝ
ǀĂůŽƌŝƚǌŝů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝſĚĞůĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĞƐ͕ĚŝǀĞƌƐŝƚĂƚƐŝŝĚĞŶƟƚĂƚƐĚĞůĞƐƉĞƌƐŽŶĞƐ͘
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2

Objectius generals de
la proposta didàctica
El projecte “Desmuntant prejudicis”, i en concret la
seva proposta didàctica, es planteja els següents objectius generals:

- Saber què són els estereotips i els prejudicis.
- Reconèixer alguns dels estereotips i prejudicis més comuns.
- Reflexionar sobre com s’aprenen i com es transmeten.
- Despertar l’esperit crític i reflexionar sobre els nostres propis prejudicis.
- Posar de relleu quins són els mecanismes que ens porten a generalitzar i estereotipar comportaments, costums, cultures o simplement punts de vista diferents dels nostres
- Prendre consciència de les conseqüències que poden tenir els prejudicis en
les persones.
- Saber què és la discriminació, com s’exerceix i quins efectes té.
- Reflexionar sobre el funcionament dels rumors.
- Prendre consciència del nostre paper en la transmissió dels rumors.
- Despertar una actitud crítica i reflexiva sobre els rumors que ens puguin arribar
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3

ACTIVITATS

3.1*Els gomets
Aquesta activitat té com a objectiu conèixer els
mecanismes inconscients d’identificació i de cohesió de grup i el paper de l’alteritat en la construcció de la identitat

• Dinàmica de l’activitat
Aquesta dinàmica pot durar uns 25 minuts (5 minuts de preparació, 5 minuts
per fer els grups i 15 minuts de debat final). Es pot realitzar en grups més o
menys nombrosos, a partir de 15 persones. Necessitarem gomets de colors i
formes diferents.

• Funcionament
S’enganxa un gomet al front de cadascuna de les persones que hi participin
sense que sàpiga quina forma ni quin color té. N’hi haurà de repetits. Però,
solament una sola persona tindrà un gomet d’un color i forma diferent, és a
dir, que no coincidirà ni de color ni de forma amb cap altra persona. Un cop
tothom tingui el seu gomet, la persona que dirigeixi l’activitat els dirà que s’han
d’agrupar segons el color o la forma, però que ho hauran de fer sense parlar. Es
podran fer gestos afirmatius o negatius per saber si estan en el grup adequat
o no. Després d’una estona, la persona que dirigeixi l’activitat veurà que més
o menys tothom té un grup menys una persona. Si això no canvia, s’aturarà la
dinàmica i s’analitzarà la situació.
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• Preguntes per fomentar la discussió
- Quin criteri heu utilitzat per agrupar-vos? Per què aquest i no un altre?
- En la vostra vida diària com ho feu per decidir amb qui us ajunteu i amb qui no?
- Quin rol, actitud, paper heu assumit en la dinàmica? Per què?
- A la persona que estava sense gomet: com t’has sentit? Com has sentit que et
tractaven els altres? Per què creus que ha estat així? Per què no t’has ajuntat
amb algú altre?
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3

ACTIVITATS

3.2*Les etiquetes
Aquesta activitat té com a objectiu viure en la pròpia pell l’efecte dels estereotips i reflexionar sobre
els mecanismes de formació dels prejudicis.

• Dinàmica de l’activitat
L’activitat pot durar uns 45 minuts (10 minuts per explicar la dinàmica, 15 minuts per a la interactuació de les persones que hi participen i 20 minuts de
reflexió final). Es pot realitzar en grups més o menys nombrosos, a partir de 15
persones. Necessitarem tantes etiquetes adhesives com persones hi participin
i un retolador.

• Funcionament
A cada persona que hi participi, sense que sàpiga quina és, se li enganxa una
etiqueta adhesiva a l’esquena, que té escrita una paraula que defineix el seu
origen geogràfic, social, la seva orientació sexual, discapacitat... Un cop tothom
té la seva etiqueta, se’ls demana que interactuïn entre ells durant una estona
en funció de l’etiqueta que porten a l’esquena.
Algunes de les paraules que es poden escriure a les targetes per posar a l’esquena poden ser: quítxua, musulmana, senegalès/a, síndrome de Down, gay/
lesbiana, xinès/a, gitano, polític/a, sindicalista, racista, prostituta, funcionari/a,
jubilat/da, aturat/da, andalús/a, xeic àrab, transsexual, Naomi Campbell, pakistanès...
Un cop passats els 15 minuts d’interacció, es dóna pas a la reflexió final
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• Preguntes per fomentar la discussió
• Saps quina etiqueta portes?
• Com ho has sabut?
• Com t’has sentit?
• Quines preguntes i/o comentaris t’han fet?
• Qui t’ha fet sentir millor o menys malament?
• Creus que la gent s’ha comportat com en una situació real?
• Què creus que hi posa a la cartolina que tens a l’esquena?
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3

ACTIVITATS

3.3*La cursa de
la desigualtat
Aquesta activitat busca que les persones que hi
participen copsin en primera persona les actituds
discriminatòries i que comprovin visualment l’impacte que aquesta discriminació té en la vida de
les persones i en la generació de desigualtats.

• Dinàmica de l’activitat
L’activitat dura prop d’una hora i mitja (10 minuts per entrar en el paper, 30
minuts per respondre les preguntes, 10 minuts per reflexionar sobre cóm s’ha
sentit cadascú i respondre les preguntes de reflexió i 40 minuts per la discussió
final en plenari), encara que la durada final dependrà del nombre de persones
que hi participin.
Es pot realitzar en grups més o menys nombrosos, a partir de 15 persones. Per
realitzar aquesta activitat, es requereix un espai força ampli. També són necessàries diverses targetes amb els diferents rols personals per repartir entre
les persones que hi participin (vegeu els annexos) i una relació de preguntes i
situacions a plantejar.

• Funcionament
Es reparteix aleatòriament una targeta amb un rol determinat a cada persona.
Aquesta targeta l’ha de guardar i no ensenyar-la a la resta de participants.
Els rols possibles són els següents:

GUIA DIDÀCTICAv.indd 14

04/12/2014 09:23:09

• Ets una mare soltera en atur.
• Ets la filla del gerent d’un banc local. Actualment estudies economia a la
universitat.
• Ets una nena marroquina musulmana que viu amb els seus pares, molt devots de la seva religió.
• Ets un jove discapacitat que només pot moure’s en cadira de rodes.
• Ets una gitana que mai no va acabar l’escola primària.
• Ets una prostituta de mitjana edat que és VIH positiva.
• Ets un professor sense feina i no domines l’idioma del país amb fluïdesa.
• Ets un refugiat de l’Afganistan, de 24 anys d’edat.
• Ets un immigrant sense papers de Mali.
• Ets el president de l’organització de joves del partit polític actualment en el
poder.
• Ets el fill d’un immigrant xinès que té un reeixit comerç de menjar ràpid.
• Ets la filla de l’ambaixador nord-americà en aquest país.
• Ets el propietari d’una empresa d’importacions i exportacions amb molt
d’èxit.
• Ets un treballador jubilat d’una fàbrica de sabates.
• Ets una lesbiana de 22 anys d’edat.
• Ets una model d’origen africà.
• Ets un jove de 27 anys d’edat, sense sostre.
• Ets un jove de 19 anys fill d’un pagès d’un petit poble de l’interior del país.
• Ets una jove d’origen xinès adoptada per una família autòctona des dels 3
mesos.
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Cada persona llegeix el rol que li ha tocat i tracta de posar-se en la pell
del seu personatge. Per aconseguir-ho, caldrà que cadascú es contesti
en silenci les següents preguntes:
• Com va ser la teva infantesa?
• En quin tipus de casa vas viure de petit?
• A quins jocs jugaves de petit?
• A què es dedicaven els teus pares?
• Com és el teu dia a dia actualment?
• Què fas normalment, pel matí, la tarda i la nit?
• Quin estil de vida dus?
• On vius?
• Quants diners guanyes al dia?
• Què fas amb el teu temps lliure?
• Què fas per les vacances?
• Quines coses et commouen i quines et fan por?
• Pots expressar els teus sentiments i la teva personalitat amb llibertat?

Una vegada tothom té interioritzat el seu personatge, comença la cursa. En silenci, totes les persones que hi participen formen una filera en
un extrem de l’aula. A continuació es llegeixen les preguntes sobre les
situacions hipotètiques a què cada participant ha de donar resposta.
Les situacions hipotètiques són:
• Sempre has tingut cobertes les teves necessitats econòmiques bàsiques?
• Tens una casa digna, amb telèfon i televisor?
• Sents que el teu idioma, religió i cultura són respectats en la societat on vius?
• Sents que la teva opinió sobre els afers socials i polítics té importància per als
altres i que els teus punts de vista són escoltats?
• És molt difícil que et detingui la policia sense haver comès cap delicte?
• Saps on anar per demanar consell i ajuda quan el necessites?
• És molt difícil que et sentis discriminat per raó del teu origen o condició?
• Tens una protecció social i mèdica adequada a les teves necessitats?
• Pots anar-te’n de vacances una vegada a l’any?
• Pots convidar els teus amics a sopar a casa teva?
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• Tens una vida interessant i penses en el teu futur amb optimisme?
• Pots desenvolupar la teva sexualitat amb naturalitat i te la respecten?
• Pots estudiar i elegir la teva professió amb llibertat?
• Es força improbable que t’assetgin o t’ataquin pels carrers o en els mitjans de
comunicació?
• Pots votar a qualsevol tipus d’eleccions polítiques?
• Pots celebrar les festes religioses més importants amb els teus amics i parents?
• Pots anar de viatge a l’estranger i tornar amb normalitat?
• Pots anar al cinema o al teatre amb normalitat i assiduïtat?
• És poc probable que els teus fills tinguin problemes econòmics?
• Pots comprar-te roba nova com a mínim cada tres mesos?

El mecanisme de la cursa és el següent:
• La persona que condueix l’activitat llegeix les preguntes de les situacions hipotètiques en veu alta, una a una.
• Cada vegada que la resposta sigui “sí”, s’ha d’avançar un pas (o una rajola)
segons l’espai del que disposem.
• Cada vegada que la resposta sigui “no”, s’ha de romandre quiet sense avançar
ni retrocedir.
• Entre pregunta i pregunta, s’ha de fer un petit espai de temps perquè tothom
pugui situar-se i fixar-se en què està passant.

Un cop acaben les preguntes, tothom s’ha de fixar en quina posició
ha acabat. Després, es passa a la discussió plenària de conclusió de
l’activitat.

• Preguntes per fomentar la discussió
• Com t’has sentit quan has donat un pas endavant?
• Com t’has sentit quan no has donat un pas endavant?
• En quin moment et vas adonar que les altres persones es movien més ràpid
que tu?
• Has sentit en algun moment que no et respectaven els teus drets humans?
• Quins drets humans creus que s’han violat en cadascun dels rols?
• T’atreveixes a endevinar els personatges de la resta de participants?
• T’ha costat molt posar-te en situació i interpretar el personatge? Per què?
• Com t’has imaginat la persona que has interpretat?
• Creus que aquest exercici reflecteix la realitat social? En quins casos?
• Quins primers passos podem donar per igualar les desigualtats que ens hem
trobat en l’exercici?
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3

ACTIVITATS

3.4*Creem un rumor
Aquesta activitat cerca conèixer els mecanismes
pels quals es creen i es transmeten els rumors, i
els efectes que tenen en la percepció de les altres
persones.

• Dinàmica de l’activitat
L’activitat pot durar entre 30 i 45 minuts (5 minuts de preparació, 10-15 de desenvolupament i 20 minuts de valoració). Es pot realitzar en grups més o menys
nombrosos, a partir de 15 persones.

• Funcionament
Es trien vuit persones del grup i totes, menys una, surten de l’aula. La resta de
persones fan de grup observador. La persona que condueix l’activitat llegirà
una sola vegada la història següent a la persona que s’ha quedat:
“Una dona gran està asseguda al carrer demanant diners per menjar. Una
dona, amb un mocador al cap, s’acosta, s’ajup i li ofereix unes monedes. Un marroquí s’acosta i demana a la dona si sap on és el carrer Carders. Un home, amb
una jaqueta de color negre, arriba de sobte, agafa la bossa de la dona i surt
corrents. La dona crida i demana ajuda a la policia. El marroquí surt corrents”.
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La persona haurà de recordar la història i explicar-la de la manera més fidel
possible a la persona que entri i així successivament. L’última persona explicarà
la història al grup observador.
L’objectiu del grup observador es veure les modificacions que va patint la història cada cop que s’explica de nou i si al final s’assembla gaire a la història
original.

• Preguntes per fomentar la discussió
• Alguna vegada us ha arribat un rumor d’alguna persona coneguda?
• L’hem explicat a alguna altra persona?
• Ens hem plantejat si era veritat o era una exageració?
• Com creus que es deuen sentir les persones de qui s’expliquen rumors?
• Què hauríem de fer per evitar-los?
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Glossari de definicions

Estereotip: atribució de determinades característiques d’alguns membres d’un grup al seu conjunt. S’atribueixen qualitats a una persona com a
membre d’un grup i no se la jutja des de la seva individualitat (Myers, 1995).

Prejudici: actitud hostil i desconfiada envers alguna persona que pertany
a un col·lectiu simplement per la seva pertinença a aquest grup (Allport, 1954).

Rumor: declaracions sobre persones, grups o esdeveniments que es difonen d’una persona a una altra sense que se’n demostri la veracitat, que tenen
credibilitat no perquè hi hagi proves directes que les sostinguin, sinó perquè hi
ha molta gent que se les creu (Sunstein, 2010).

Principi d’igualtat de tracte: l’absència de tota discriminació

directa o indirecta per raons d’origen o ètnia, sexe, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual de la persona.

Discriminació directa: quan una persona és tractada de manera
menys favorable que altra en situació anàloga per raons d’origen o ètnia, sexe,
religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual de la persona.

Discriminació indirecta: quan una disposició legal o reglamen-

tària, una clàusula convencional o contractual, un pacte individual o una decisió unilateral, aparentment neutra, pot ocasionar un desavantatge particular
a una persona respecte altres per causa de seu origen o ètnia, sexe, religió o
conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, sempre que objectivament
no correspongui a una finalitat legítima i que els mitjans per a la consecució
d’aquesta finalitat no siguin adequats i necessaris.

Assetjament: tota conducta no desitjable relacionada amb l’origen o

ètnia, sexe, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual d’una
persona, que tingui com a objectiu o conseqüència atemptar contra la seva
dignitat i crear un entorn intimidador, humiliant o ofensiu.
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Bibliografia i recursos

• Audiovisual “Desmuntant prejudicis”

(Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers, 2013)
http://www.tv3.cat/videos/4667591/Programa-Sindical-CCOO---capitol-203
Programa elaborat per CCOO de Catalunya emès a TV3 sobre el contingut del
projecte “Desmuntant prejudicis”, amb la participació de diferents agents institucionals i d’entitats socials implicades en la lluita contra els rumors, els estereotips i els prejudicis.

Desmuntant prejudicis. Guia informativa per
combatre els estereotips i els prejudicis als centres de treball
•

(Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers, 2013)
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2014/desmuntant_prejudicis_guia.pdf
Guia informativa, elaborada pel Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers, en el marc del projecte del mateix nom, de lluita contra els rumors, els
estereotips i els prejudicis en els centres de treball.
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• La gestió de la diversitat i la no discriminació.

Guia per a delegats i delegades sindicals

(CCOO de Catalunya, 2009)
http://www.ccoo.cat/immigracio/documentacio/guia_diversitat.pdf
Guia de sensibilització sobre la importància de l’assoliment d’acords de gestió
de la diversitat i de no discriminació a les empreses. Adreçada a delegats i delegades sindicals, però també a les mateixes empreses.

• Xarxa BCN antirumors

(Ajuntament de Barcelona, 2011)
www.bcnantirumors.cat
Propostes per combatre els rumors i estereotips sobre diversitat cultural. Disposa d’un gran nombre de recursos didàctics.

• Manual pràctic per combatre prejudicis i rumors sobre la diversitat ètnica. Consell Comarcal del Vallès Occidental

(D-CAS- Col·lectiu d’Analistes Socials, 2008)
http://www.ccvoc.org/ccvoc2/recursos/recursos/manual_prejudicis_rumors_.pdf
Material de suport per a persones que treballen de cara al públic per fer front
a rumors i prejudicis sobre la diversitat cultural.

• Guia pràctica per a l’agent antirumor. Com
combatre els rumors i estereotips sobre la
diversitat cultural a Barcelona

http://www.bcnantirumors.cat/sites/default/files/Guia%20antirumor.pdf
(Ajuntament de Barcelona, 2012)
Guia per combatre els rumors i els estereotips sobre la diversitat cultural.
Recull conceptes de caire teòric i pràctic. Està orientada a la sensibilització i a
dotar de recursos a les persones interessades a combatre els rumors i els prejudicis en el seu entorn familiar, social i laboral.
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Annexos

6.1 Materials activitat 3
Aquestes són les fitxes amb els rols o personatges que s’han de repartir entre els participants
de l’activitat “La cursa de la desigualtat”.

Proposta
didàctica
de la
campanya
DESMUNTANT
PREJUDICIS
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