Programa formació:
"PERÒ DE QUÈ M’ESTÀS PARLANT?:
COM DONAR RESPOSTA ALS RUMORS
I ESTEREOTIPS SOBRE LA DIVERSITAT
CULTURAL"
Durada: 12h (4 sessions de 3 hores)|NOVEMBRE 2017
Cost: gratuït, amb inscripció prèvia
Per l’obtenció del certificat és imprescindible assistir a les 4 sessions formatives
Inscripcions a: serveiacciocomunitaria@montcada.org

OBJECTIUS DEL CURS
•
•
•
•
•
•

Reflexionar sobre els conceptes de cultura i diversitat.
Analitzar els processos de creació i potenciació d'estereotips, rumors i
prejudicis.
Oferir eines per al treball, la gestió i el tractament dels estereotips i rumors.
Adquirir de forma vivencial habilitats antirumors pràctiques per aplicar-les en el
diàleg cara a cara.
Reflexionar sobre els diferents medis comunicatius i el tractament que en fan
de la diversitat.
Donar a conèixer la XARXAR ANTIRUMORS DE MONTADA (XARMIR)

PROGRAMA DE CONTINGUTS
1. Conceptes clau: cultura, interculturalitat, prejudici, rumor. Ana Moya i
Jéssica González. CEA (6 de novembre)
• Conceptes bàsics: interculturalitat i diversitat. Estereotip, prejudici,
discriminació, rumor i la seva funció social. Com afecten a la convivència
ciutadana?
• Efecte dels prejudicis i estereotips sobre les persones d’altres orígens
culturals.
2. Habilitats comunicatives i estratègies de resposta als rumors. Raquel
Moreno. D-CAS (13 de novembre)
• Conèixer i posar en pràctica habilitats comunicatives com a clau per la
sensibilització cara a cara.

•

Estratègies de resposta davant d’un rumor.

3. Els rumors des del punt de vista vivencial La Xixa Teatre (20 de
novembre)
• Conèixer i treballar el concepte de la interculturalitat d'una forma vivencial.
• Reconèixer els propis estereotips des de la pràctica.
• Posar en pràctica estratègies antirumor
4. Els rumors i els mitjans de comunicació. Accions antirumor Rafa Besoli.
Periodista
(27 de novembre)
• Nous models comunicatius: les microconverses com alternativa als
missatges hegemònics dels mitjans.
• Nous discursos sobre la diversitat: els marcs comunicatius i l'ús del
llenguatge i al terminologia correctes.
• Explicació de la XARXA ANTIRUMORS DE MONTCADA
Nota: s’ha escollit com a model la formació Antirumors de Barcelona per
comptar amb una metodologia i uns continguts molt ben valorats tant per
assistents com per l’organització

PERSONES DESTINATÀRIES DEL CURS
El curs s’adreça a persones que vulguin contribuir, activament, a desmuntar els
rumors i prejudicis sobre la diversitat cultural:
Personal tècnic i voluntari d’entitats, serveis i equipaments.
Persones a títol individual.

CALENDARI
Lloc: Casa de la Vila
Dia

Sessió

6 de novembre

Conceptes clau: cultura, interculturalitat, prejudici, rumor

13 de novembre

Habilitats comunicatives i estratègies de resposta als rumors

20 de novembre

Els rumors des del punt de vista vivencial La Xixa Teatre

27 de novembre

Els rumors i els mitjans de comunicació. Accions antirumor
Rafa Besoli. Periodista

