
DESMUNTANT PREJUDICIS

Proposta formativa de sensibilització sobre els estereotips i 
els prejudicis 

D E S C R I P C I Ó  D E  L ’ A C T I V I T A T

Sensibilització en la lluita contra els estereotips i els 
prejudicis

DUR ADA
L’activitat té una durada 
aproximada de 3 hores

A QUI  S’ADREÇ A
·Al públic en general
·Personal adscrit a les adminis-
tracions locals i altres entitats

MATERIAL NECESSARI
Ordinador i canó de projecció

DADES DE CONTAC TE
Centre d’Informació per a 

Treballadors Estrangers (CITE)

Via Laietana, 16, 1r

08003 – Barcelona

Tel 93 481 27 20 (Esther)

 

Aquesta activitat formativa, que s’emmarca dins de la campanya 
“Desmuntant prejudicis” que el CITE va iniciar a l’any 2013, cerca 
posar de manifest el paper dels estereotips i els prejudicis en la 
nostra percepció de les diferents diversitats presents en el nostre 
entorn social. 

Es tracta d’una proposta formativa que se centra en els aspectes 
emocionals i vivencials, ateses les di�cultats observades quan s’in-
tenta canviar sentiments i actituds simplement amb la utilització 
d’arguments racionals i dades estadístiques. Així, en la nostra pro-
posta, les activitats vivencials i les dinàmiques de grup no són 
només un complement o un recurs de la formació, sinó la formació 
en si mateixa.

El taller consta de quatre dinàmiques de grup (Els gomets, Les 
etiquetes, La cursa de la desigualtat i Creem un rumor), que es com-
plementen amb les respectives posades en comú i re�exions en 
grup després de cada dinàmica, on s’aporten elements més teòrics, 
que permeten consolidar els coneixements assolits

L’objectiu del curs és que les persones que hi assisteixin puguin 
experimentar en la pròpia pell el que representen els estereotips i 
els prejudicis i com afecten la convivència diària, i especialment 
que prenguin consciència del seu paper en la construcció del 
discurs racista i xenòfob, i que adquireixin una actitud crítica 
davant d’aquest fenomen. 

Es repartirà un fulletó i una guia informativa de sensibilització.
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