
BONES PRÀCTIQUES (Interculturalitat i famílies) 
 

1. Projecte Mares enllaç: és un projecte d'una colla de mares del Col·legi Escorial en              
la qual es cree figuras d’enllaç entre mares i comunitat educativa per tal de              
facilitar la transmissió d’informació i crear sentiment de pertinença. 

2. BODI Project: Pàgina d’un projecte realitzat per La Xixa Teatre, que ha generat             
una sèrie de materials escrits i vídeos sobre com treballar la diversitat (cultural,             
religiosa, rols de gènere, cos, higiene) en un sentit ampli a les aules i amb les                
famílies.  

3. Aprenent famílies en xarxa: És un projecte de l’àmbit escolar, inspirat en el             
projecte canadenc Youth Empowering Parents, promogut pel Programa        
Diversitat i Interculturalitat de Casa Àsia i l’Ajuntament de Barcelona. El projecte            
consisteix en la creació de parelles lingüístiques entre una persona jove           
voluntària i un membre de la seva família que vol aprendre català amb             
l’acompanyament d’una coach, sovint del mateix origen que el de les participants. 

 
EINES ANTIRRUMORS 
 

4. Catàleg activitats antirrumors: Catàleg d’activitats desenvolupades pel Programa        
BCN Interculturalitat en les quals diverses entitats treballen temàtiques en torns           
a la interculturalitat per a tots tipus de públics. Inclou activitats específiques per             
a treball en contextos educatius, activitats de caire familiar que es podrien            
encabir dins activitats que s’organitzin des dels centres o com a AFA. 

5. ContraArgumentario - Getxo: En aquest enllaç trobareu un contraargumentari         
detallat sobre rumorologia a diversos àmbits desenvolupat al municipi de Getxo. 

6. Stop Rumores - Educació: És una estratègia d'impacte comunicatiu i social, que té             
com a objectiu lluitar, de forma sostinguda en el temps, contra els rumors i              
estereotips negatius que dificulten la convivència en la diversitat a Andalusia,           
Melilla i Ceuta. En l’enllaç trobareu rumors i argumentari específicament sobre           
l’àmbit educatiu que són aplicable a context de Barcelona. 

7. Trabajar la inclusión desde el AMPA: Article del portal Aula Intercultural on es             
descriu una bona pràctica en torn a treballar temes de diversitat cultural            
juntament amb les famílies i resta de membres de la comunitat educativa. En             
aquest portal en general podreu trobar bones pràctiques de com treballar la            
diversitat cultural tant a l’aula com en activitats de caire extracurricular i/o en             
coNtextos d’educació no formal.  

8. EduAlter: Xarxa de recursos per treballar la interculturalitat a l’aula i amb            
famílies. 
 

http://www.maresenllac.org/
http://www.bodi-project.eu/en_resources.html
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/impulsem-la-interculturalitat/projectes-interculturals/aprenem-families-en-xarxa
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/estrategia-bcn-antirumors/cataleg-activitats-antirumors
https://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/SENSIBILIZACION/ANTIRUMORES/ANTIRUMORES_OSF_-_Contraargumentario.pdf
https://stoprumores.com/educacion/
https://aulaintercultural.org/2017/07/13/trabajar-la-inclusion-desde-el-ampa/
https://aulaintercultural.org/
http://www.edualter.org/

