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CIRCUIT DE JOCS
El circuit de jocs és una activitat d’1 hora i 30 minuts en la qual les i els participants troben
diferents propostes de taller, debat, joc, etc., i escullen lliurement en quines volen participar.
Cada activitat és independent i té una durada d’entre 10 i 15 minuts.
L’alumnat es divideix en grups heterogenis (per tal de trencar el grup natural procedent del
mateix centre) assignant a cadascú una polsera d’un color diferent. Un cop s’inicia l’activitat,
el grup haurà de decidir, arribant a un consens, quin és el circuit que volen fer. L’objectiu és
que cadascun dels grups pugui conèixer una majoria de les entitats presents i treballar els
diversos drets que formen part del dia a dia de la feina i sensibilització que es fa de part
d’aquestes institucions.

ACTIVITATS
Posiciona’t (Oficina per la No Discriminació)
A partir de la lectura de diverses afirmacions, els i les participants hauran de mostrar la
seva opinió respecte el que se suggereixi i dividir-se en diferents espais senyalitzats. Després,
es proposarà un contra argument o narrativa alternativa a l’afirmació de l’inici i els i les
participants poden tornar a posicionar-se per tal de reflexionar sobre la discriminació cap a
diferents col·lectius.
Mobilitat i ciutadania (Federació ECOM)
Espai per experimentar i conèixer les dificultats que tenen les persones amb mobilitat
reduïda i també per prendre consciència que, molts cops, l’incivisme els dificulta el dia a dia.
Es treballarà el tema dels drets a la mobilitat i l’accessibilitat, i a la igualtat.

Creus que ho puc fer? (Federació ECOM)
Tot i la legislació existent, la realitat demostra que es continuen produint situacions de
discriminació i vulneració dels drets de les persones amb discapacitat en el seu dia a dia. Aquest
taller proposa una reflexió conjunta sobre els drets de les persones amb discapacitat i com són
exercits en la vida quotidiana. Estarà dinamitzat per una persona amb necessitats especials que
llegirà una sèrie d’afirmacions que es corresponen a situacions quotidianes dels àmbits de
l’educació, la salut, el treball, l’autonomia personal, etc.
A continuació, els participants s’hauran de posicionar segons si estan d’acord o en desacord
amb cada afirmació. La persona dinamitzadora demanarà que una/a representant de cada
posició expliqui què l’ha motivat a decidir la seva opció i, a continuació, s’obrirà un debat entre
les dues posicions. Les situacions plantejades seran relacionades amb un dret determinat.

Paper reciclat (Taller Ocupacional Ariadna)
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El taller consta de dues parts. En la primera, els monitors i monitores, que són persones
amb discapacitat intel·lectual, ensenyen a les persones participants com es fa paper reciclat de
forma breu, en tres passos. A la segona part, es duu a terme alguna activitat artística amb paper
reciclat fet prèviament al centre Ariadna i amb pintures i rodets.
Joc d’identitats LGTBIQ+ (ACATHI - Migració, refugi i diversitats LGTBIQ+)
Amb la "Galeta de gènere", expliquem les diferències entre identitat de gènere,
expressió de gènere, orientació sexual i sexe.
La dinàmica de l'activitat consisteix a fer relacions entre conceptes, tindrem una llista de
definicions d'identitats i conceptes escrites en uns paperets i els i les participants han d'indicar
on pertany cada concepte o característica identificativa, segons les explicacions que vam fer
abans. És una dinàmica molt ràpida que té per objectiu memoritzar de manera divertida les
diversitats dins de les identitats LGTBI per no caure en estereotipus.

Mòbils que parlen (JUP de Barcelona)
Per
mitjà
d'aquest
taller,
descobrireu
que
les
persones
amb
discapacitat visual també utilitzen els telèfons mòbils, com és lògic. De fet, la tecnologia s'ha
convertit, sens dubte, en una eina primordial per assolir més accessibilitat i autonomia a la
nostra vida diària.
Espavila’t (JUP de Barcelona)
Aquesta activitat mostra la importància que presenten tots els sentits, i més encara en
absència d'algun d'ells com la visió. En aquesta dinàmica, els participants podran veure com
desenvolupem la nostra vida amb autonomia per mitjà dels sentits (oïda, tacte, olfacte i gust).
Durant uns minuts, els i les joves podran experimentar diferents situacions del nostre dia a dia
per conèixer com es duen a terme per persones del nostre col·lectiu.
Lliçó oculta (Fundación Secretariado Gitano)
En aquesta activitats es mostraran imatges que il·lustren la història del poble gitano i,
entre els i les integrants del grup, hauran de crear una història que s’imaginin, reflexionant sobre
les diferents dificultats que ha tingut aquest col·lectiu.
I tu, com ho faries? (Amputats Sant Jordi)
Es tracta d'un petit circuït, 3 estacions on l'alumnat es trobarà amb tres activitats de la vida
quotidiana que hauran de fer en condició de persona amputada. Com et cordaries les bambes
amb una sola mà? Com et cordaries la camisa, o l'abric si només tens un braç? Com
transportaries
un
plat
amb
líquid
d'una
taula
a
un
altre?
La dinàmica consistiria en dividir el grup en 3 subgrups que han de fer les tres activitats en
forma de cursa de relleus.
Joc de les cadires (ACIM)
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L’activitat consisteix en diverses fases descrites a continuació:
1. Es col·loca l’alumnat en cercle, un al costat de l’altre amb les cadires ben juntes
2. Una voluntària o un voluntari surt de l’espai
3. Les dinamitzadores expliquen al grup la tasca a dur a terme: no deixar seure al company/a
4. Es fa entrar a la voluntària o voluntari
6. Es reflexiona sobre què ha passat
7. Conclusions
Coneix les religions (Oficina d’Afers Religiosos)
Realització d'un taller/dinàmica de 10-15 minuts per avaluar el nivell de coneixement
de la diversitat religiosa i a la vegada trencar/desconstruir estereotips/prejudicis associats a
diferents tradicions religioses. En una primera part, els i les alumnes assistents hauran de
relacionar diverses imatges i conceptes amb la seva convicció corresponent; i una segona part
els i les alumnes podran descobrir sobre un mapa les tradicions religioses presents en el seu
territori o districte.
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