
 EDUCACIÓ EN DRETS HUMANS EN ACCIÓ:
EXPERIÈNCIA D'ACTIVITAT DEL PETIT COMPASS

NOM ACTIVITAT SOM DIFERENTS, SOM IGUALS

ACTIVITAT DEL 
PETIT COMPASS 

31. Qui tinc darrere?

BREU RESUM Les persones participants expressen la seva opinió 
sobre persones que no coneixen a partir només d'una 
imatge. Posteriorment es dóna a conèixer aquesta 
persona a través de la seva història de vida. Es 
comparen les opinions que es tenen amb o sense 
aquesta informació i es parla sobre els estereotips.

DATA 16/05/17

EDAT/CURS Entre 30 i 55 anys

CONTEXT Centre Especial de Treball Taller Horitzó per a
persones dicapacitades psíquiques

AUTORIA Joaquim Burjons. Director tècnic Fundació Privada
Marpi, treballo amb persones discapacitades
psíquiques adultes.

DETALLS DE L'ACTIVITAT

OBJECTIUS

• Reflexionar sobre els estereotips, de la manera que els fem servir sobre
altres persones o sobre com ens afecten també a nosaltres. 

• Veure com un grup objecte d’estereotips, les persones discapacitades,
és al mateix temps emissor d’estereotips; que totes les persones rebem
i emetem opinions preconcebudes.

TEMES

Discriminació, Pobresa i exclusió social, Drets Humans (general)

MATERIAL

• Còpies dels textos i fotografies (veure material adjunt)
• Pissarra o lloc on escriure de forma visible
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DESENVOLUPAMENT

1. Qui tinc davant?

Al nostre grup els mostrem dues fotografies: Una correspon a un immigrant
de color negre que ven al top manta; una altra a un sense sostre .

Els diem que ens diguin que opinen de les fotos, que els suggereixen. Primer
una i després l’altra.

Apuntem en una pissarra les respostes dels grup, en dues columnes; en la
primera escriuríem les opinions i estereotips negatius. En la segona, les
opinions positives.

Es llegeixen en veu alta les unes i les altres per tal que es tinguin presents.

2. Text història de vida. 

Després un dels educadors es posa la fotografia al front, i llegeix un text breu
on en primera persona explica la seva vida i perquè han arribat a la situació
on està. Els textos estan trets de situacions reals. Entre cometes hi ha el que
diuen en primera persona els protagonistes 

3. Noves opinions

Es demana al grup opinió sobre el que acaben d’escoltar: si canvia i en què les
opinions expressades abans quan es coneix la historia de cada persona que hi
ha darrera de les fotografies. S’apunten a la pissarra les noves opinions,
també dividint entre estereotips positius i negatius. Finalment es comparen
amb les anteriors. Aquest procés es fa primer amb un cas i una foto, i després
amb l’altra.

4. Reflexió final col·lectiva: 

• Són diferents? perquè creieu que són diferents?

• Penseu que la gent repetiria els estereotips coneixent el relat en primera
persona?

• El estereotips simplifiquen i distorsionen la realitat? 

• Quan coneixem una realitat, la comprenem, connectem, empatitzem.?

Introducció al concepte d’estereotip

• Vosaltres us he sentit jutjats pel fet de ser discapacitats per d'altres
persones que no us coneixen de res?

• Creieu que totes les persones tenen drets, que els fet de ser diferents no
les fa pitjors?

• Creieu que totes les persones tenen els mateixos drets, sense tenir en
compte edat, sexe, raça, riquesa, capacitats?
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Article 1

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de
raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.

VALORACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA

COM HA ANAT LA POSADA EN PRÀCTICA DE L'ACTIVITAT?

• El grup ha respost. Els participants han dit que els agradaria repetir
experiències similars. Sense saber-ho estan conscienciats dels prejudicis
i estereotips. Saben força bé els seus drets però no tenen tant clar els
seus deures a l’hora de jutjar als demés. És un punt clau que s’ha hagut
de reforçar: tot dret comporta un deure, ja que de la mateixa manera
que es vol que s’apliqui a un mateix, s’ha de fer extensiu des de la
pròpia persona als demés.

• Tal com es preveia ha canviat la valoració de les persones un cop ha
sabut el seu nom i la seva història. La diferència més gran ha estat en el
sense sostre.

• L’estructura prevista ha funcionat, ha permès una bona sintonia i
col·laboració entre els tres educadors i connectar amb els participants.
La durada d’una hora com a màxim és adequada, amb menys no hi
hauria temps per tot, amb més es començaria a perdre l’atenció del
grup.

• S’ha observat en el grup dificultat per mostrar i connectar amb les
emocions pròpies i alienes, per aquest motiu seria convenient incidir en
la major comprensió de les situacions per millorar l’empatia del grup
amb aquestes persones per tal que es puguin fer càrrec de la seva
situació . Es proposa:
◦ Fer més repeticions a nivell oral, fer preguntes clau per veure si han

entès el text, definir més acuradament paraules concretes. 
◦ Augmentar el nivell visual, reforçar el text que explica la història del

manter i del sense sostre amb fotografies i/o vinyetes de dibuixos
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RESUM DE LES VALORACIONS DE LES IMATGES I TEXTOS (DURANT L'ACTIVITAT)

Estereotips o 
comentaris 
negatius. 
Només imatge

Estereotips o 
comentaris 
positius. Només
imatge

Estereotips o 
comentaris 
negatius. 
Imatge i text

Estereotips o 
comentaris 
positius. 
Imatge i text

Manter
(Famara)

No me’n refio...
Per algun motiu 
està aquí..
Em fa riure...
Passo..
Me’n vaig 
corrents...
Pobre..
Demana diners...
Dorm a bancs o 
caixers..

No és culpa 
seva...

Por... Pot passar a 
qualsevol 
família...
La coneixença fa 
que canviï la 
història...
Ja no ric....

Sensesostre
(Jaume)

Venedor 
clandestí...
Manter..
Negre...
No paga 
impostos...
No li compraria...
Roba...
Desconfiança..
Passo de llarg...
Mala persona...

Es guanya la 
vida...
Compro...
Bona persona...

Cada un ha 
d’estar al seu 
país...
No el veig 
diferent..

Si tingués fills el 
veuria diferent...
Pot canviar la 
meva 
valoració(en 
positiu) envers ell
(ara que conec la
història)...
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MATERIAL GRÀFIC I/O COMPLEMENTARI

MATERIAL COMPLEMENTARI

FAMARA, 28 ANYS:

“Viajé de Senegal a Mauritania, de Mauritania en avión hasta Marruecos y de
Marruecos cruzamos a Fuerteventura”. Casi treinta conocidos le acompañaron
en un trayecto que tenía como última etapa cruzar en patera a las islas
Canarias. Un “billete” por el que pagó 700 euros. “A algunos les cobran más, a
otros menos. Es una mafía que juega con la gente. Por eso algunos llegan
hasta allí y no puede cruzar por no tener suficiente dinero. En ese caso,
puedes volver a casa o quedarte allí. La mayoría se quedan por vergüenza. No
puedes volver a tu casa habiendo fracasado en el último momento. ¿Que dirá
tu familia?”, explica el joven.

Durante un tiempo se ganó un buen sueldo como encofrador pero la crisis se
llevó por delante aquel empleo, como el de tantos senegaleses que trabajaban
en la construcción. Para muchos compatriotas suyos, el top manta y la
recogida de chatarra quedaron como única alternativa.

"La manta es la única opción con la que podemos cubrir gastos sin tener que
robar o traficar con droga". "No nos gusta correr todos los días delante de la
policía cargando con telas que pesan varios kilos, nos sentimos como perros.
Pero no tenemos otra opción "Cada día que salgo con la manta pienso lo
mismo: ¿Cuándo lo podré dejar?", dice a la espera de otro trabajo.
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MATERIAL GRÀFIC I/O COMPLEMENTARI

MATERIAL COMPLEMENTARI

JAUME,  63 ANYS:

Jaume és periodista i havia treballat als diaris Tele/eXprés, El Correo Catalán I
El Diario de Barcelona durant la dècada dels setanta i vuitanta. Anys més tard,
tal com ell va confessar, es va quedar sense feina I els problemes amb
l'alcohol el van portar a perdre-ho tot i sobreviure als carrers de Barcelona.

”De jove mai vaig pensar que acabaria al carrer, penses que no et tocarà mai, 
que això és cosa d'un altre tipus de gent. La gent et veu al carrer, ets un 
sensesostre, i no es qüestionen d'on has sortit, i la gent no neix al carrer".

"Quan passes la nit al carrer, dorms si fa bon dia i si estàs a prop d'algú de 
confiança. Un dia una colla de nens de casa bona van anar passant per davant
meu i em van anar clavant cops un per un, per divertir-se".

"Moltes vegades havia pensat 'd'aquí ja no surto, perquè estic fet un fàstic i no
puc ni demanar feina'.

Quan et trobes al carrer i et despertes al matí, el primer que penses és 'ara
què faig?' i 'a l'hora de dinar tindré alguna cosa per menjar'?".
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FOTOGRAFIES DE L'EXPERIÈNCIA

Experència d'activitat del Petit Compass:
31. Qui tinc darrere? (Pàg.7)



Experència d'activitat del Petit Compass:
31. Qui tinc darrere? (Pàg.8)


	Article 1

