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Entitat 
Nom: Associació d’Amigues i Amics de la UNESCO de Tortosa 

Adreça: Teodor Gonzalez, 43 

CP: 43500 Població: Tortosa Comarca: Baix Ebre 

Telèfon/s: 977440558/ 637732851/2 Correu-e: unesco.tortosa@hotmail.com 

Web: http://www.unescotortosa.org 

Observacions:       

 

Activitat 
Títol: Prejudicis i estereotips 

Responsable: Alba Pallisé Piñol – Daniel Turón Cotrina 

Àmbit:  Artesanal  Esplai  Mediambiental 
 Artística  Esportiva  Musical 
 Dansa  Formació  Salut 
 Espectacles  Lleure  Social 
 Altres:        

Format:  Taller  
 Curs  
 Conferència  
 Xerrada  
 Altres:        

Objectius: 1. Conèixer els grans moviments de població en el passat i en el món actual, esbrinar-
ne les causes 
2. Identificar i interpretar actituds i estats d’ànim elementals expressats en missatge 
tant orals com escrits 
3. Mostrar una actitud crítica envers la informació, les opinions, els models i els 
estereotips i, conseqüentment, una independència en la formulació de les opinions 
pròpies 
4. Reforçar les actituds personals, de l’autoestima i de la construcció d’un criteri 
personal més enllà de les opinions dels altres 
5. Fomentar l’autonomia de pensament per afavorir la diversitat d’idees 
6.       

Descripció: Tots tenim una manera determinada d’interpretar el món que ens envolta. Aquesta 
activitat està destinada a combatre els prejudicis que sovint tenim en relació amb un 
col.lectiu determinat, l’altre o nosaltres mateixos. Es tracta d’un recull d’exercicis 
pensats perquè l’alumnat reflexioni, opini i qüestioni quins són els estereotips que 
predominen en la nostra societat i quina és la millor manera de capgirar-los per 
afavorir actituds de respecte i tolerància.  Alhora també es proposen acitivitats 
destinades a l’autoconeixement, a la reflexió sobre la imatge que podem tenir sobre 
nosaltres mateixos  i com aquesta és percebuda per la gent que ens envolta. El conjunt 
d’activitats que proposem plantegen una feflexió concreta sobre les imatges, 
estereotips i etiquetes que posem al món que ens envolta i proposa un itinerari 
d’aprenentatge per la no discriminació, al mateix temps que promou l’interès envers les 
altres cultures per educar en el pluralisme. 

Destinataris: alumnat de Secundària 

Durada: 15 sessions de 2 hores 

Preu:  250€ (2 monitors) 
 Gratuït  

Observacions: El taller té una durada de 15 sessions, però es pot adaptar a les necessitats de cada 
centre 

 


