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FORMACIÓ 

“Disseny de projectes amb perspectiva intercultural” 

Objectius 

1. Donar a conèixer el marc teòric de la perspectiva intercultural per incorporar-lo al 

treball en el nostre àmbit. 

2. Prendre consciència del context i del lloc d’enunciació des d’on s’incorpora la 

mirada intercultural. 

3. Conèixer i desenvolupar competències interculturals en el propi procés cap a la 

interculturalitat.   

4. Aportar eines per a la incorporació de la perspectiva intercultural al disseny, 

execució i avaluació de projectes i accions. 

 

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  

• Punts de partida: des d’on parlem? Des d’on mirem? 

• El mètode de l’incident crític de Margalit Cohen per a unes relacions 

interculturals més efectives. 

• Les principals competències interculturals. 

 

2a sessió  

 Conceptes: assimilacionisme, multiculturalisme, interculturalisme. Per què 

apostem per la interculturalitat? 

 Els tres principis de la perspectiva intercultural i la seva aplicació a partir 

d’exemples aportats per les persones participants. Què fem bé? Què volem 

canviar? 
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3a sessió  

 Diferència entre un projecte d’expressió de la diversitat i una acció intercultural. 

 Contextos d'aplicació de projectes amb perspectiva intercultural. 

 El recorregut d’experiències en el procés d’incorporació de la perspectiva 

intercultural. 

 Avaluació i indicadors de projectes interculturals. 

 Treball conjunt: avaluem els nostres projectes (inici). 

 

4a sessió  

 Treball conjunt: avaluem els nostres projectes (continuació). 

 Anàlisi conjunt d’un projecte o acció de ciutat, de barri o d’intervenció 

comunitària.  

 

Metodologia 

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

dinàmiques pràctiques, exemples i treball en grup. Els continguts s’enriquiran tenint en 

compte les experiències dels participants i l’aplicació pràctica a la tasca professional 

concreta. 

Formadors/es 

Desiré Rodrigo, Sociòloga  

Jéssica González, Politòloga, Coordinadora de Projectes Interculturals del CEA 

Kira Bermúdez, Pedagoga Social 

 

Durada i dates 

 Dates: dimecres 7, 14, 21 i 28 de novembre de 10h a 13.30h (14 hores) 

 Lloc: Espai Avinyó (c. Avinyó, 52) 

 

Places  

Places limitades. Aquest curs s’ofereix a un màxim de 25 persones. 

 

Inscripcions  

Cal fer la inscripció abans del 5 de novembre: https://inscripcions-

ajuntament.barcelona.cat/index.php/562797?lang=ca  

 

https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/562797?lang=ca
https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/562797?lang=ca

