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SOS RACISME CATÀLEG DE TALLERS I SESSIONS FORMATIVES PER A CENTRES ESCOLARS

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ D’ACCIONS FORMATIVES
•
•

•
•
•
•
•
•

La durada de les accions indicada a cada fitxa pot ser modificada depenent de les vostres necessitats.
Si la formació s’adreça a un col·lectiu de persones travessades pel racisme, existeix la possibilitat de
fer les formacions de forma gratuïta a través de convenis. Si voleu informació cal consultar per correu
a formacio@sosracisme.org.
El preu no inclou els desplaçaments de la persona que dinamitza l’acció. El preu del desplaçament
resultarà del total de kilòmetres d’anada i tornada multiplicats per 0,19€
Les formacions que es facin a Barcelona ciutat o dins la cobertura d’una zona de TMB/Rodalies Renfe
no tindran cap cost de desplaçament.
Les formacions online no tindran cap cost de desplaçament.
Les exposicions tenen condicions especials que estan especificades a la seva fitxa.
Qualsevol canvi o anul·lació d’una acció caldrà informar-la amb un mínim de 24 hores per tal que
puguem garantir un bon funcionament i la correcta organització de les persones dinamitzadores.
Consulteu-nos al correu formacio@sosracisme.org en cas de tenir necessitats especials o si voleu
saber quines accions podem oferir al vostre col·lectiu.

INFORMACIÓ TÈCNICA PER A L’OPCIÓ ONLINE
•

•

Les persones assistents hauran de facilitar un telèfon o compte de correu per poder enviar l'enllaç a la
classe virtual.
El programari Zoom és una plataforma en el núvol per a conferències de vídeo i àudio. S’executa en
una àmplia gamma de sistemes operatius, per això vam triar convertir-lo en el nostre aulari

virtual.
•
•

Zoom es pot utilitzar directament en el navegador o descarregar-se, la descàrrega de Zoom és
gratuïta.
Generalment recomanem descarregar Zoom. Si es fa, cal tenir en compte que no necessita crear un
compte; nosaltres us convidarem i hi accedireu a través del nostre enllaç.

CONSELLS PER APROFITAR AL MÀXIM LA CLASSE VIRTUAL
•
•
•
•

Independentment del navegador que es triï utilitzar, assegureu-vos sempre que està actualitzat.
Si bé les tauletes i la connexió WLAN o 4G es poden usar per les classes, recomanem fer servir un PC o
portàtil amb connexió per cable a internet, ja que això garanteix la màxima velocitat i estabilitat.
L’alumnat ha d'utilitzar el seu nom real quan entrin a classe. Els noms virtuals i sobrenoms dificulten el
registre dels assistents.
S'ha de mantenir el micròfon apagat durant la classe. L’alumnat pot demanar torn de paraula a través
d'una petició al xat. La persona que dinamitza l'activitat donarà la paraula per ordre de petició i és
aleshores quan l'alumne ha de connectar de nou el seu micròfon per a ser escoltat. D'aquesta manera
evitem sorolls externs que poden perjudicar el desenvolupament de la classe.

Condicions generals a l’inici del catàleg. Per ampliar informació escriure a: formacio@sosracisme.org

SOS RACISME CATÀLEG DE TALLERS I SESSIONS FORMATIVES PER A CENTRES ESCOLARS

ÍNDEX DEL CATÀLEG

FS001 ESTEREOTIPS I PREJUDICIS A EXÀMEN
FS002 EL PODER DEL LLENGUATGE
FS003 EL RACISME MATA (cinefòrum)
FS004 ISLAMOFÒBIA, trenca la convivència?
FS005 EL PERILL DEL VOLCÀ DE L’ODI (dinàmica de grup)
FS006 ENTENDRE ELS DRETS HUMANS
FS007 REPRESENTACIONS I IMAGINARIS DISCRIMINATORIS
FS008 FAKE NEWS I RACISME
ES001 EXPOSICIÓ/ACTIVITAT “OBRE ELS ULLS

Condicions generals a l’inici del catàleg. Per ampliar informació escriure a: formacio@sosracisme.org

SOS RACISME CATÀLEG DE TALLERS I SESSIONS FORMATIVES PER A CENTRES ESCOLARS
FS001 ESTEREOTIPS

I PREJUDICIS A EXÀMEN

DESTINATÀRIES

Joves de 12 a 18 anys

PARTICIPANTS Màxim 25 pax.

DURADA

1,5h. (10 min. muntatge i
desmuntatge)

Preu

210€

Activitat exempta d'IVA (Art.20-9 de la Llei 37/92 del 28 de desembre de l'Impost sobre el Valor Afegit).

OBJETIUS
Sensibilitzar als i les joves davant de les conseqüències que comporten els prejudicis i els estereotips a la
nostra societat, comportant exclusió i discriminació social, es pretén que siguin els propis joves els que
reflexionin i identifiquin les conseqüències d’aquestes actituds en les nostres relacions diàries.

DESCRIPCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT
S’observaran tres vídeos i reflexionaran en petits
grups la cadena de causes i efectes: estereotip,
prejudici i discriminació.
Els joves hauran de pensar les raons per les quals es
produeixen discriminacions a la nostra societat. Els
participants reflexionaran i plantejaran altres
exemples com els que es mostren en els vídeos i
descriuran situacions injustes que hagin vist o els
hagin explicat.
Acabem l’activitat amb el visionat del vídeo afavorint
les reflexions finals i conclusions de la sessió.

CONTINGUTS
Prejudicis, estereotips culturals
Tolerància i respecte
Igualtat i desigualtat de drets
Tots podem ser estrangers
Superioritat/inferioritat
Racisme/xenofòbia (conductes
antisocials)
Herència històrica del racisme
Per què hi ha immigració?
Conflicte d’interessos entre cultures
Naixem o ens fem racistes?

RECURSOS SOS RACISME
o “#EsRacisme” Una càmera oculta capta la reacció de la gent davant el racisme.
o “Las apariencias engañan”.
o “Rebuig de parelles de cultures diferents”
o “Trenca amb la discriminació racista” Tancament sessió
o Un/a dinamitzador/a
EQUIPAMENT NECESSARI
o Ordinador i projector
OBSERVACIONS
La proposta és realitzar l’activitat en un ambient distés i de participació oberta durant les diferents
reflexions proposades, amb un llenguatge proper i lúdic, amb l’objectiu d’estimular el pensament crític.

Condicions generals a l’inici del catàleg. Per ampliar informació escriure a: formacio@sosracisme.org

SOS RACISME CATÀLEG DE TALLERS I SESSIONS FORMATIVES PER A CENTRES ESCOLARS
FS002 EL PODER
DESTINATÀRIES
DURADA

DEL LLENGUATGE

Joves a partir de 16 anys /
Adults
2h. (10 min. muntatge i
desmuntatge)

PARTICIPANTS

Mínim 5 pax - Màxim 25 pax.

Preu

280€

Activitat exempta d'IVA (Art.20-9 de la Llei 37/92 del 28 de desembre de l'Impost sobre el Valor Afegit).

OBJETIUS
Reflexionar sobre el llenguatge inclusiu com a base d’una societat més igualitària.
Identificar els usos del llenguatge discriminatoris o despectius en relació al racisme, i buscar alternatives.
Reflexionar sobre el paper dels mitjans de comunicació com a agent d’exclusió o inclusió social.

DESCRIPCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT
Breu introducció teòrica als conceptes de racisme i
xenofòbia i formació teòrica-pràctica de l’ús del
llenguatge
Projecció d’un fragment d’un programa de televisió
prèviament seleccionat. Les persones participants
disposen de la transcripció de tot el contingut perquè
no hagin de prendre nota.
En acabar, es treballa sobre el contingut, identificant
aquells elements del llenguatge que exerceixen de
discriminadors.
-En grup, es debat sobre els elements identificats,
sobre la idoneïtat del seu ús, freqüència, efecte sobre
les persones i , especialment, es construeixen
alternatives a un llenguatge discriminadors i excloent.

CONTINGUTS
El racisme i la xenofòbia.
El racisme en el llenguatge.
Bones pràctiques en el llenguatge.

RECURSOS SOS RACISME
o Vídeo
o Documentació impresa
o Dossier amb informació de suport
o Un/a Dinamitzador/a.
EQUIPAMENT NECESSARI
o Ordinador i projector
OBSERVACIONS
Activitat especialment indicada per alumnes o professionals interessades en la comunicació, en l’ús de
la llengua. També per professorat o professionals d’entitats o institucions que vulguin evitar l’ús del
llenguatge discriminatori.
Condicions generals a l’inici del catàleg. Per ampliar informació escriure a: formacio@sosracisme.org

SOS RACISME CATÀLEG DE TALLERS I SESSIONS FORMATIVES PER A CENTRES ESCOLARS
FS003 EL RACISME
DESTINATÀRIES
DURADA

MATA (cinefórum)

Joves a partir de 16 anys /
Adults
1,5h. (10 min. muntatge i
desmuntatge)

PARTICIPANTS

Mínim 5 pax - Màxim INDIF.

Preu

210€

Activitat exempta d'IVA (Art.20-9 de la Llei 37/92 del 28 de desembre de l'Impost sobre el Valor Afegit).

OBJETIUS
Reflexionar sobre els diferents espais i manifestacions del racisme i la xenofòbia a la nostra societat i sobre el paper de les
lleis, les polítiques i els mitjans de comunicació en la discriminació racista.
Conèixer les conseqüències de la discriminació racista en la vida de les persones.
Conèixer exemples de lluita social per la igualtat de drets i defensa de drets humans.
Debatre i generar propostes per combatre el racisme, aportant eines per enfortir la lluita antiracista a partir del treball grupal.

DESCRIPCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT
Projecció del documental “El racisme mata. Les
múltiples cares del racisme institucional” (30
minuts)
Dinamització de debat participatiu, incidint en
conceptes:
o CIE: legalitat i legitimitat de la privació de
persones per la una falta administrativa
o Política migratòria: anacronisme de la Llei
d’Estrangeria, orígens, evolució. Relació entre
països UE.
o Fronteres: gestió de fronteres a nivell
europeu, Frontex i internacional

CONTINGUTS
El racisme i la xenofòbia i les seves
conseqüències.
Conceptes relacionats amb política
migratòria, Centres d’Internament per a
persones estrangeres (CIE), procés de
regularització i gestió de fronteres.
La influència dels mitjans de
comunicació i el tractament de la
informació.
El paper de la ciutadania en la lluita
contra el racisme i en la defensa dels
drets humans.
Convivència i cohesió social.

RECURSOS SOS RACISME
o Vídeo-documental
o Un/a dinamitzador/a.
EQUIPAMENT NECESSARI
o Ordinador , altaveus, projector.
o Cadires
OBSERVACIONS
Seria interessant relacionar els conceptes recollits al documental amb les situacions actuals. Però els
interessos del públic participant determinarà el contingut i temes tractats al debat.

Condicions generals a l’inici del catàleg. Per ampliar informació escriure a: formacio@sosracisme.org

SOS RACISME CATÀLEG DE TALLERS I SESSIONS FORMATIVES PER A CENTRES ESCOLARS
FS004 ISLAMOFÒBIA, trenca la
DESTINATÀRIES
DURADA

Joves a partir de 16 anys /
Adults
1,5h. (10 min. muntatge i
desmuntatge)

convivencia?

PARTICIPANTS

Màxim 25 pax.

Preu

210€

Activitat exempta d'IVA (Art.20-9 de la Llei 37/92 del 28 de desembre de l'Impost sobre el Valor Afegit).

OBJETIUS
Sensibilitzar els infants i joves de les conseqüències per la convivència i la cohesió social que comporta la
islamofòbia i qualsevol altra forma de discriminació social, generant desigualtat de drets i oportunitats.

DESCRIPCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT
La sessió tindrà dos parts caracteritzades pel debat,
cadascuna una introducció de conceptes i idees generals i
després un debat obert amb el grup que sempre estarà
dividit en dos equips.
Els debats es fomentaran mitjançant la presentació de dos
vídeos, i la dinamització de la persona responsable de
l'activitat, amb preguntes i assignant torn de paraula i
minuts d'intervenció. Els vídeos son «Els quatre pilars de
l’Islam» i «Hijab». La proposta està dirigida a que els joves
reflexionin en torn a les característiques d’una societat
laica i d’igualtat d’oportunitats de tota la comunitat com
eina que afavoreix el progrés i la millora com a societat.
A partir d’aquest espai participatiu i de debat es pretén
generar pensament crític i trencar estereotips sobre
l’Islam, aprofundint sobre les causes de la seva imatge, els
mites i prejudicis que existeixen sobre ell. El taller també
recerca sensibilitzar sobre la importància de la igualtat de
drets i la cohesió social com a valor de la convivència
social.

CONTINGUTS
Societat Laica.
Mites i prejudicis sobre l’Islam
Els cinc pilars de l’Islam
Doctrina social
Igualtat i similituds amb altres religions
Causes de les migracions
Drets Humans i convivència
Identitat i cultura
Percepció social, estereotips,
discriminació
Racisme i xenofòbia

RECURSOS SOS RACISME
o Vídeos «Els quatre pilars del Islam» i «Hijab»
o Un/a dinamitzador/a.
EQUIPAMENT NECESSARI
o Ordinador i projector.
OBSERVACIONS
La proposta està dirigida a que els/les joves reflexionin en torn a les característiques d'una societat laica, basada en la
igualtat d'oportunitats de tota persona que pertany a la comunitat, com eina que afavoreix el progrés i la millora de tota la
societat.
A partir d'aquest espai es pretén generar pensament crític i trencar estereotips sobre l'Islam, aprofundint sobre les causes
de la seva imatge i percepció social sovint negativa, així com sobre els mites i prejudicis que existeixen sobre ell.

Condicions generals a l’inici del catàleg. Per ampliar informació escriure a: formacio@sosracisme.org

SOS RACISME CATÀLEG DE TALLERS I SESSIONS FORMATIVES PER A CENTRES ESCOLARS
FS005 ELS

PERILLS DEL VOLCÀ DE L’ODI

DESTINATÀRIES

Joves de 12 a 18 anys

PARTICIPANTS

Mínim 5 pax - Màxim 30 pax.

DURADA

2h. (10 min. muntatge i
desmuntatge)

Preu

280€

Activitat exempta d'IVA (Art.20-9 de la Llei 37/92 del 28 de desembre de l'Impost sobre el Valor Afegit).

OBJETIUS
Aprendre a identificar i reconèixer l’odi en el discurs envers persones migrades i/o racialitzades.
Diferenciar els mites, prejudicis i estereotips del discurs d’odi, així com el discurs de l’odi punible (delicte
d’odi) d’aquell que no ho és.

DESCRIPCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT
Desenvolupament de la dinàmica del volcà, en
grups reduïts.
Cada grup té tres exemples d’odi -envers un
mateix col·lectiu racialitzat que ha de classificar
en tres nivells diferents.
Després cada grup els enganxa al volcà gran.
Arrel de la construcció del volcà amb els
exemples enganxats en ell, es genera un debat
conjunt, que finalitzarà en un tancament de la
dinàmica.

CONTINGUTS
Conceptes bàsics (ús de recursos
audiovisuals) per saber identificar
els diferents nivells d’odi.

RECURSOS SOS RACISME
o Material audiovisual (fotografies, vídeos i presentació) generat pel propi equip de formació.
o Un/a dinamitzador/a.
EQUIPAMENT NECESSARI
o Ordinador i projector
OBSERVACIONS
La presència de la persona referent i/o responsable del grup es important perquè pugui recollir
inquietuds que sorgeixen després del taller.

Condicions generals a l’inici del catàleg. Per ampliar informació escriure a: formacio@sosracisme.org

SOS RACISME CATÀLEG DE TALLERS I SESSIONS FORMATIVES PER A CENTRES ESCOLARS
FS006 ENTENDRE

ELS DRETS HUMANS

DESTINATÀRIES

Joves a partir de 14 anys

PARTICIPANTS

Mínim 25 pax.

DURADA

1,5h. (10 min. muntatge i
desmuntatge)

Preu

210€

Activitat exempta d'IVA (Art.20-9 de la Llei 37/92 del 28 de desembre de l'Impost sobre el Valor Afegit).

OBJETIUS
Formar, informar i apoderar a les persones destinatàries del taller a partir del coneixement dels seus
drets, proporcionant eines i instruments per reivindicar-los i alhora eradicar les situacions de desigualtat
motivades pel racisme i la xenofòbia.
DESCRIPCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
En un context de crisi com l’actual, on les situacions de discriminació amb motivacions racistes i/o
xenòfobes es donen en l’àmbit de la vida quotidiana, i que s’agreugen i alimenten amb polítiques
cada copo més discriminatòries implementades en els diferents espais de la vida pública (habitatge,
sanitat, empadronament, treball...)
Creiem necessari reivindicar la igualtat de drets i oportunitats de les persones i proporcionar eines
per eradicar les situacions de desigualtat i de injustícia, que es fonamenten en gran part en una
argumentació racista i xenòfoba que fa possible la legitimació de polítiques restrictives en drets i
generadores de desigualtats.
La metodologia utilitzada al llarg del taller es fonamenta en la participació dels destinataris i per
aconseguir-ho s’utilitzen diferents dinàmiques de grup que fomenten la participació dels assistents
de manera espontània i creativa, aprofitant el seu coneixement, la discussió i la reflexió per
desenvolupar els continguts del taller.
CONTINGUTS

Introducció a l’àmbit dels Drets Humans
Idees claus del concepte de racisme, prejudicis i estereotips

RECURSOS SOS RACISME
o Un/a dinamitzador/a.
EQUIPAMENT NECESSARI
o Ordinador i projector
OBSERVACIONS
La proposta és realitzar l’activitat en un ambient distés de participació oberta durant les diferents
reflexions proposades, amb un llenguatge proper i lúdic, amb l’objectiu d’estimular el pensament crític.

Condicions generals a l’inici del catàleg. Per ampliar informació escriure a: formacio@sosracisme.org

SOS RACISME CATÀLEG DE TALLERS I SESSIONS FORMATIVES PER A CENTRES ESCOLARS
FS007 REPRESENTACIONS

I IMAGINARIS DISCRIMINATORIS

DESTINATÀRIES

Adults

PARTICIPANTS

Mínim 5 pax - Màxim 30 pax.

DURADA

2h. (10 min. muntatge i
desmuntatge)

Preu

280€

Activitat exempta d'IVA (Art.20-9 de la Llei 37/92 del 28 de desembre de l'Impost sobre el Valor Afegit).

OBJETIUS
Generar una analogia entre els imaginaris i les representacions discriminatòries actuals i el context
històric colonial.
Generar una cartografia d’aquelles correlacions i dinàmiques socials que tenen un fonament
discriminatori i/o racista.
Aprendre a identificar i interpretar representacions estructurals discriminatòries i/o racistes.

DESCRIPCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT
La formació consisteix en una primera part
de caire teòric, que ajudi els alumnes a
generar una correlació de les relacions
discriminatòries que es generen avui en
dia i el context polític i històric en les que
es fonamenten.
La sessió tindrà una segona vessant més
pràctica que es realitzarà a través d
l’anàlisi de materials audiovisuals.

CONTINGUTS
Conceptes bàsics per saber identificar
la representacions i imaginaris
discriminatòries i racistes.

RECURSOS SOS RACISME
o Material audiovisual (fotografies, vídeos i presentació) generat pel propi equip de formació.
o Un/a dinamitzador/a.
EQUIPAMENT NECESSARI
o Ordinador i projector
OBSERVACIONS
La presència de la persona referent i/o responsable del grup es important perquè pugui recollir
inquietuds que sorgeixen després del taller.

Condicions generals a l’inici del catàleg. Per ampliar informació escriure a: formacio@sosracisme.org

SOS RACISME CATÀLEG DE TALLERS I SESSIONS FORMATIVES PER A CENTRES ESCOLARS
FS008 FAKE
DESTINATÀRIES
DURADA

NEWS I RACISME

Joves a partir de 16 anys /
Adults
1,5h. (10 min. muntatge i
desmuntatge)

PARTICIPANTS

Màxim 30 pax.

Preu

210€

Activitat exempta d'IVA (Art.20-9 de la Llei 37/92 del 28 de desembre de l'Impost sobre el Valor Afegit).

OBJETIUS
Generar en les persones la capacitat d’identificar fake news.
Generar la capacitat de ser crítics amb les noticies falses.
Generar desconfiança amb els estereotips difosos a les xarxes i a la premsa en torn a certs col·lectius.

DESCRIPCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT
El taller consta d’una primera part on es
defineix la importància de la premsa en la
reproducció dels estereotips i els prejudicis i/o
racisme sobre algunes comunitats concretes.
Posteriorment es presenta i defineix les fake
news o noticies falses definint quins tipus
existeixen i què és el que permet que es
trobin a l’ordre del dia. Amb alguns materials
visuals es portaran a terme exercicis per tal
que els receptors aprenguin a identificar les
noticies falses o els emissors de les mateixes.
Es donaran eines per poder deixar de
contribuir en el paradigma de la premsa
enganyosa i particularment racista a les

CONTINGUTS
Prejudicis, estereotips culturals
Tolerància i respecte
Igualtat i desigualtat de drets
Racisme a la xarxa
Racisme a la premsa
Noticies enganyoses
Eines comunicatives i racisme
Imaginaris discriminatoris

xarxes socials.

RECURSOS SOS RACISME
o Material audiovisual (fotografies, vídeos i presentació) generat pel propi equip de formació.
o Un/a dinamitzador/a.
EQUIPAMENT NECESSARI
o Ordinador i projector
OBSERVACIONS
La presència de la persona referent i/o responsable del grup es important perquè pugui recollir
inquietuds que sorgeixen després del taller.

Condicions generals a l’inici del catàleg. Per ampliar informació escriure a: formacio@sosracisme.org

SOS RACISME CATÀLEG DE TALLERS I SESSIONS FORMATIVES PER A CENTRES ESCOLARS
ES001 EXPOSICIÓ “OBRE
DESTINATÀRIES

Adults

DURADA

Entre 15 dies i 1 mes.

PREU

Consultar

ELS ULLS"

OBJECTIUS :
Entendre les diverses i posibles manifestacions de racisme.

Generar una mirada transversal a l’hora d’entendre el
racisme
Produir empatia amb situacions específiques.

Activitat exempta d'IVA (Art.20-9 de la Llei 37/92 del 28 de desembre de l'Impost sobre el Valor Afegit).

DESCRIPCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
L’exposició “Obre els ulls” recull diferents situacions quotidianes viscudes per algunes persones.
Les diferències entre les experiències de cada personatge mostren les diferents cares de la discriminació
racista i les seves conseqüències a la vida diària de les persones. La presentació de la exposició inclou una
activitat guiada pel públic, que permet reflexionar- des d’una perspectiva personal- sobre les formes de
discriminació que moltes persones viuen a diari en les nostres ciutats i pobles.
PRESENTACIÓ OBRE ELS ULLS
La presentació de la exposició inclou una activitat guiada dirigida al públic, que permet reflexionar- des d’una
perspectiva personal- sobre les formes de discriminació que moltes persones viuen a diari en les nostres
ciutats

RECURSOS SOS RACISME
Estructura d’alumini 5x3 que s’obre en sistema acordió o tela d’aranya.
Grafismes en peces de tèxtil semi opac
Mides de l’estructura: 369cm x 223cm.
Mides dels plafons tèxtils: 73x73cm.
Transport, muntatge i desmuntatge.
Un/a dinamitzador/a el dia de la presentació.

Condicions generals a l’inici del catàleg. Per ampliar informació escriure a: formacio@sosracisme.org

