“APRENDRE A CONVIURE EN DIVERSITAT”
“Aprendre a “desaprendre” alguns dels nostres codis
culturals i reconèixer altres codis culturals, de salut,
religiosos, „ que ens envolten i envolten als nostres
fills i a les nostres filles”
El projecte “Educar no és tan difícil” es realitza amb famílies de centres educatius
de primària i secundària dels barris del Dt 1 (Sant Josep, el Centre i Sanfeliu) des
de fa ja cinc cursos consecutius. Aquestes famílies impulsores –vinculades a les
ampa/afa-, reben una formació en comú sobre una temàtica d’interès que elles
mateixes han acordat per, posteriorment i amb el suport del PAEF, poder
transmetre les reflexions i experiències compartides a les famílies dels seus propis
centres educatius mitjançant diferents eines d’informació i difusió i dinamitzant
espais de trobada.
Els objectius generals del projecte són: visibilitzar i donar valor als coneixements
i habilitats de les famílies i sensibilitzar-les enfront temàtiques socioeducatives.
Aquest projecte rep l’assessorament del Grup de Recerca en Orientació i Desenvolupament Educatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona
(GRODE), del Servei de Mediació Municipal i Salut Comunitària Municipal i de la Guardia Urbana.

Amb aquest document pretenem CREAR CONSCIENCIA ENTRE LES FAMILIES PER IDENTIFICAR els
estereotips, prejudicis i racismes que podem trobar-nos davant d’altres infants, joves i famílies de cultures
diferents........

El món és cada vegada més plural i això genera que convisquem entre persones i col·lectius de diverses
cultures, religions i procedències.
Com a pares i mares hem d’actuar per tal de que els nostres fills i filles entenguin la diversitat com una riquesa
i no al contrari.
Hem de fer front a la idea de la discriminació que no prové de la ignorància o la indiferència per deixar pas al
coneixement, la curiositat i l’aprenentatge mutu.
A l’actual societat preval l’etnocentrisme i el privilegi blanc. Hem d’aprendre a reconèixer aquests privilegis i a
“desaprendre” alguns dels codis culturals, així com mostrar interès i respecte per altres codis culturals o
religiosos que envolten els nostres fills i filles.

És fonamental que els pares i les mares eduquem als nostres fills i filles en el respecte
Respectar l’altre és reconèixer-lo i acceptar-lo
La millor manera d’aconseguir-ho és amb la nostra actitud i exemple

Els estereotips
Són atribucions errònies generalitzades de determinades
característiques d’alguns membres d’un grup al seu conjunt. Es
constitueixen per idees, judicis, actituds, creences i opinions
preconcebudes sobre el grup

Els prejudicis
Són opinions o judicis que no es basen en cap
experiència o causa. És una manera de
generalitzar basant-se en característiques o
trets diferencials i està molt relacionada amb
la discriminació

Els rumors i les fake news
Són declaracions sobre persones o grups que es difonen, sense que es
demostri la seva veracitat amb la intenció de que siguin assumides com a
reals i a les quals se’ls atorga credibilitat no perquè hi hagi proves que les
sostinguin, sinó perquè la gent se les creu. A vegades a través dels mitjans de
comunicació i les xarxes socials es difonen “notícies falses” ( fake news) que
incorporen rumors racistes. És important no donar per bo tot allò que ens
arriba a través de grups de whatsapp, xarxes socials o bé mitjans de
comunicació poc fiables

La discriminació

El racisme
Entenem per racisme qualsevol forma
d’exclusió, segregació, o discriminació a
les persones pel seu origen, el color de la
pell, les seves creences religioses o les
pràctiques culturals de qualsevol tipus. El
racisme generalment es produeix quan
una persona o grup es considera superior a
un altre, generant importants greuges en
la convivència, la preservació dels drets de
les persones, el model de societat i al
sistema democràtic

És el tracte injust i diferenciador cap els membres d’un grup
que crea desavantatges, rebuig i la negació dels seus drets per
ser d’una comunitat, gènere, orientació sexual, religió, classe
social etc, diferent a la hegemònica
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PER A MÉS INFORMACIÓ:
Veure definicions al Glossari antirracista: www.sosracisme.org/el-racisme
SOS-R Catalunya (vídeos de sensibilització, denúncia, empoderament,…): youtube.com/user/sosracisme/videos
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Héroes de Hoy: cortometraje para luchar contra la discriminación
https://www.youtube.com/watch?v=KbykUObdjFU
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 21M
https://www.youtube.com/watch?v=AY4SjFTtnug&feature=emb_logo
Poderoso mensaje de Lituania contra el racismo
https://www.youtube.com/watch?v=v52BzCXn2r4

ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES:
10 Activitats per combatre el racisme i la xenofòbia:
https://escoles.fundesplai.org/blog/lleure/10-activitats-per-combatre-el-racisme-i-la-xenofobia/

JOCS EN LÍNIA:
Pasapalabra sobre racismo. http://www.educatolerancia.com/pasapalabarasobre-racismo/
Trivial Diversidad. http://www.educatolerancia.com/trivial-diversidad/
Juego. Día Mundial de las Personas Refugiadas
http://www.educatolerancia.com/juego-dia-mundial-del-refugio/

Entitats de la ciutat de L’Hospitalet:
www.culturatretze.org L’Associació Cultura Tretze és una entitat sense ànim de lucre, constituïda l’any 1989 a l’escola d’adults Santa Eulàlia de
L’Hospitalet de Llobregat. Va néixer amb la idea d’afavorir el procés d’integració a la nova realitat social d’aquelles persones de recent arribada a
Catalunya, provinents, sobretot, del Marroc.
Actualment té com a missió acollir, orientar i capacitar a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social, per motius econòmics, familiars,
religiosos, de gènere i d’origen
http://fundacioakwaba.cat/ Organització sense afany de lucre que actua amb l’objectiu de promoure la participació i la coresponsabilitat
social. Tenen com a principi inspirador la visió d’una societat més justa, sense exclusions ni desigualtats. Des de 1992 duen a terme programes
formatius, accions d’acollida, tasques d’orientació sociolaboral i campanyes de sensibilització

En l’elaboració d’aquest document han col.laborat families dels centres educatius de primària Sant Josep el Pi, Josep Janés, Joan Maragall, Pau Sans i
de l’institut Vilumara.
Amb el suport del Grup de Recerca en Orientació i Desenvolupament Educatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona (GRODE), del Servei de
Mediació Municipal, de Salut Comunitària Municipal i de la Biblioteca Can Sumarro.
El contingut ha estat assessorat per l’entitat SOS.Racisme.
Les il.lustracions són obra del Raül Deamo, creador narratiu i visual nascut a L’H.

