
 

 

 
 
 
 
 

 
DIA DE LA DIVERSITAT 
 

Programa promogut per l’Ajuntament de Barcelona. 
El Dia de la Diversitat és un programa educatiu adreçat a joves estudiants de 12 a 18 
anys dels centres educatius de Barcelona pel foment, sensibilització i educació en Drets 
Humans. A través de jocs, dinàmiques, tallers i diferents propostes d’activitats es donaran 
a conèixer aquests drets. 
El valor afegit del programa consisteix en la col·laboració de les entitats de la ciutat 
pioneres en la defensa i visibilització dels col·lectius que més pateixen les vulneracions 
de drets.  
La celebració de les jornades del Dia de la Diversitat permet a joves i entitats el mutu 
coneixement i reconeixement, la reflexió a l’entorn de pre-judicis que tots i totes podem 
tenir versus a alguns col·lectius en funció de  la seva procedència, ètnia, orientació i 
identitat de gènere, funcionalitat, creences religioses... El fet de poder aportar una nova 
mirada molt sovint facilita l’empatia i el qüestionament de les pròpies creences. 
Aquest coneixement entre les entitats i els centres educatius també pot permetre el 
disseny de futurs projectes d’Aprenentatge Servei Comunitari. 
 
 
 

 

 
A QUI VA ADREÇAT 

 
Centres públics i concertats  

 
ETAPA 

 
Educació Secundaria i centres d’educció 
especial 

 
DURADA 

 
D’octubre a febrer 

 
 

CONTEXT 
 
L’any 1948 l’Assemblea General de les Nacions Unides va signar la declaració́ Universal dels 
Drets Humans amb l’objectiu que els pobles i nacions sotasignats garantissin la seva aplicació́.  
 
Els Drets Humans serveixen per protegir les persones, ja sigui davant de l’Estat (drets civils i 
polítics) o creant les condicions necessàries perquè̀ aquestes persones es puguin desenvolupar 
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plenament (drets econòmics, socials i culturals). També́ recullen les necessitats de tots els 
pobles, o de col·lectius vulnerables o discriminats.  
 
L’Ajuntament de Barcelona fa seus els drets fonamentals amb la Carta de Ciutadania. Drets i 
Deures de Barcelona, aprovada pel Ple de l’Ajuntament al juliol del 2010. Aquesta norma es 
fonamenta en la Declaració́ Universal de Drets Humans, la Convenció́ dels Drets dels Infants, la 
Convenció́ Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, la Constitució́ 
Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Carta Municipal de Barcelona i la Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 
 
L’any 2009 l’Agència Europea de Drets Fonamentals (FRA) va proposar commemorar la defensa 
i la NO vulneració dels drets humans entre els i les joves, tots i totes iguals en drets, arreu la 
Comunitat Europea. Des d’aleshores Barcelona continua treballant per la preservació dels drets 
de les persones i la transmissió pedagògica dels continguts en l’entorn escolar. 
 

OBJECTIUS 
 
Afavorir la reflexió i facilitar eines i recursos  educatius, específics i pràctics als i les docents per 

l’abordatge i reflexió de la Declaració Universal dels Drets Humans, les seves vulneracions més 

habituals i els mecanismes de protecció i defensa 

 

A QUI VA ADREÇAT 
 
Centres educatius de secundària i centres d’educació especial 
 

DURADA 
 
D’octubre a febrer 
 

DESCRIPCIÓ 
 
El Dia de la Diversitat és un programa que consta de les següents activitats:  
 
Sessió 1 : Sessió de formació inicial i presentació del projecte sobre els Drets Humans a 
Barcelona. Dirigida per un/a especialista, per donar elements per al treball a l’aula i a la tutoria 
(es facilita el dossier de propostes didàctiques).  
 
Sessió 2: “Quins són els drets fonamentals”: Activitat en què es proporcionaran eines al 
professorat per facilitar  la descoberta amb el seu alumnat de quins són els drets fonamentals i 
les seves vulneracions més habituals, i es presenten les eines per portar a terme l’activitat per a 
la Guia Jove d’Accions pels Drets Humans.  Aquesta sessió es desenvolupa als centres educatius 
amb un/a educador/a i el professorat responsable del grup en una data acordada prèviament. 
 
Sessió 3: el dia del “Dia de la Diversitat”: Jornada d’un sol dia formativa/vivencial que es durà 
terme a l’Espai Jove Fontana els dies 21, 22, 23 o 24 d’octubre.( a cada centre educatiu se li 
notificarà quin serà el dia que participarà d’aquesta activitat) Es desenvoluparà mitjançant 
accions dinamitzades per diferents entitats i associacions de Barcelona que treballen en matèria 
de Drets Humans.  
 
Sessió 4: “I jo, què hi puc fer”: Sessió de tancament al centre educatiu posterior al Dia de la 
Diversitat.  En aquesta trobada es continua la creació de l’activitat per a la Guia Jove d’Accions 
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pels Drets Humans en la que s’afavoreix la reflexió i el compromís de l’alumnat per a defensa 
dels drets i la NO vulneració d’aquest. La Guia és publicarà a la pàgina web i a les xarxes socials 
referides al projecte educatiu. La sessió serà dinamitzada per  un/a educador/a i el professorat 
responsable del grup en una data acordada prèviament. 
 
Sessió 5: Temps destinat al treball i la transferència a l’aula durant els mesos de desembre de 
2019 a febrer de 2020. Es realitza de manera autònoma sota la responsabilitat del/la docent i 
amb les eines facilitades a les sessions amb l’educador/a. 
 
Sessió 6: Trobada d’intercanvi i avaluació entre el professorat participant en la segona quinzena 
de febrer on es posaran en comú els resultats i experiències obtingudes amb el programa 
educatiu. 
 

FORMACIÓ ASSOCIADA 
 
-Sessió inicial: presentació de les guies didàctiques de les metodologies d’implementació i 
resolució de dubtes (inicis octubre) 
- 2a sessió formativa als centres educatius (octubre) 
- 3a sessió formativa: celebració de les jornades del Dia de la Diversitat (4a setmana d’octubre)   
- 4a sessió formativa als centres educatius (de novembre a gener) 
- 5a sessió jornada de valoració (abril) 
 

QUÈ S’ESPERA 
 

● Fomentar la participació activa de la comunitat educativa de la ciutat (professorat i alumnat) 

en la descoberta dels drets i de les entitats compromeses en la defensa dels mateixos. 

● Transmetre la diversitat existent a la ciutat en el seu conjunt i les diferents formes d’expressar 

el respecte a la diferència.  

● Detectar i prevenir actituds i comportaments discriminatoris. 

● Promoure el diàleg i la reflexió en matèria de drets així com el desenvolupament d’una 

ciutadania activa, basada en el respecte a l’altre, la solidaritat, la corresponsabilitat, el 

pensament crític i el compromís responsable.  

 
 
CONTACTE 
 
Glòria Martínez 
Ajuntament de Barcelona 
Telèfon de contacte 93.413.27.05  
Adreça electrònica:  gmartinez@bcn.cat 
 
Marta Ponti 
CRP Les Corts-Ciutadania i valors 
mponti@xtec.cat 
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