
Com veiem  
als altres i com  
ens veuen ells  
a nosaltres?
 

COMUNA

Aquesta és la pregunta central de La Cruïlla Comuna, un projecte 

d’educació intercultural, que basat en la utilització de mitjans de 

comunicació a l’aula de classes, promou el respecte per la diversitat, 

qüestionat els estereotips més clàssics i sensibilitzant sobre les 

enormes riqueses, necessitats urgents i la complexitat de les 

diferents cultures que ara per ara comparteixen Catalunya.



El projecte conté: 

  

Entrevistes inicials 

per conèixer al-

guns estereotips i 

prejudicis d’alguns 

estudiants sobre les 

persones d’orígens 

diversos. 

1 
Un taller per 

reconèixer que tots/

es tenim prejudicis i 

estereotips sobre la 

diversitat. 

2
Un taller de crítica 

televisiva per analit-

zar els discursos dels 

mitjans massius. 

3 

Un taller de reflexió 

per conèixer la veu 

dels/les que normal-

ment no són escol-

tats/es a partir de 

relats independents 

provinents de les ma-

teixes comunitats. 

4
Un taller participatiu 

de teatre de l’oprimit, 

per posar-nos a la 

pell de l’altre. 

 

Entrevistes finals  

que comproven 

l’après. 



El procés inclou:

La producció  
d’un documental  
de 10 minuts amb les intervencions  

gravades durant cada taller. 

Un bloc i un grup  
a Facebook  

que permet ampliar la discussió a les xarxes 

socials (connectant diverses escoles) per  

mitjà de l’ordinador o el telèfon mòbil.

 

Un esdeveniment  
socialitzador  

on es visiona el documental en pantalla  

gegant i es treuen conclusions.



La Cruïlla Comuna     ha estat realitzat en 

dues escoles de Sabadell, una de Rubí 

i 6 de Barcelona,   amb el suport de 

Barcelona Solidària, l’ONGD SED, la 

Direcció d’Immigració de l’Ajuntament 

de Barcelona i la Diputació de 

Barcelona.

“Em vaig adonar de 
que tot i que potser 
aquí tenim més coses 
materials, també 
tenim moltes coses 
a aprendre dels 
immigrants.”
Laia, 14 anys.

“Ja m’ha passat, quan 
veig un immigrant al 
carrer, penso en aquest 
projecte... I en què 
en realitat, no sé res 
d’aquesta persona.” 
Gerard, 15 anys.

“La Cruïlla Comuna és  
una trobada de cultures, 
de mons, d’idees. He 
après coses de països 
que no coneixia.” 
Nuria, 16 anys.



 elparlante.es

Inversió: 
1000 Euros per línia (30 alumnes); 700 euros sense vídeo.

Durada: 
2 mesos aprox.

Forma de finançament:
pública, pròpia, privada o mixta.

Contacte: 
Alfredo Cohen M.
(+34) 663 449 366

Natalia Rivero M.
(+34) 607 88 30 93

Colectivo elParlante

@colectivoelparlante

alfredo@elparlante.es
natalia@elparlante.es

@elParlanteBCN

COMUNA


