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1) EL PERQUÈ D’AQUEST MANUAL
La recent crisi dels refugiats i altres fluxos migratoris de fora de la UE són reptes que cal abordar
amb urgència a Europa.
L'experiència ha demostrat que, en els darrers anys, la migració massiva i l'èxode de refugiats han
tingut un gran impacte en els països receptors, portant una integració difícil i efectes secundaris no
desitjats, com ara la xenofòbia de les poblacions locals. Xenofòbia, exclusió social i la discriminació
en el treball causen descontent i un despertar sobtat del "somni europeu" en els immigrants i
refugiats. Això pot causar marginació i radicalització als immigrants i les seves famílies amb els
conseqüents efectes adversos.
La Declaració de París, adoptada en la reunió informal dels Ministres d'Educació de la UE a París el
17 de març de 2015, va donar una forta empenta a què, després dels atemptats terroristes de gener
de 2015, els ministres decidissin promoure la cooperació en l'àmbit de la UE en l'adquisició, per part
dels emigrants, de competències socials, cíviques i interculturals mitjançant la promoció dels drets
fonamentals, la inclusió social, la no-discriminació i el diàleg intercultural en totes les formes
d'aprenentatge.
La promoció de la ciutadania i els valors comuns de la llibertat, la tolerància i la no-discriminació
mitjançant l'educació és una de les prioritats de la UE d’acord amb les polítiques d’educació
ET2020.
Moltes ONG tenen una gran experiència per fer front a aquests problemes, proporcionant educació
no formal quan el govern no té la capacitat per fer-ho. Són els actors rellevants que poden ser la
clau per impactar en grups de refugiats i immigrants cap a la seva millor integració.
A més, l'accés al mercat de treball és difícil per a immigrants i refugiats. Més d'un milió de refugiats
es va establir a Alemanya des del començament de la crisi dels refugiats. No obstant això, segons
l’IAB, l'Institut Federal d'investigació sobre l'ocupació a Alemanya, només el 13% dels refugiats va
trobar feina a Alemanya. Malgrat això, aquest és un país amb moltes ofertes de treball encara
vacants. Els retards en l'obtenció de l'estatus legal d’asil i els desequilibris competencials, així com
les barreres lingüístiques, fan encara més difícil per als immigrants i refugiats la inserció en el
mercat laboral.
A més de les mesures macro polítiques adoptades en l'àmbit nacional o de la UE, han de ser presses
amb urgència micro accions directes a escala comunitària local que afecten els mateixos ciutadans.
Els formadors d'adults trobaran aquí, en aquest manual, una mà amiga amb exercicis útils i recursos
educatius a punt per ser utilitzats de manera directa i senzilla per preparar immigrants i refugiats.
Quan s'emprin a l'aula, els alumnes podran conèixer millor la cultura i els valors europeus, els seus
drets i deures, millorant les seves oportunitats d’integració i de cerca de feina.
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2) RECOMANACIONS PER TRACTAR AMB IMMIGRANTS I REFUGIATS
Els refugiats i els ciutadans dels països d’acollida són éssers humans. Són persones amb experiències
personals, prejudicis, expectatives, pors, ambicions, creences, coneixements així com orientacions
polítiques i sexuals. La combinació d'aquestes característiques en cada individu és única.
La formació dels adults en matèria de ciutadania en contextos no formals i informals té molt a veure
amb la psicologia. Els éssers humans tenen motivacions, emocions i necessitats. En aquest context,
és on analitzarem quines són les necessitats dels immigrants i refugiats i com tractar-les.
Els immigrants i refugiats s’han enfrontat amb situacions difícils en els seus països d'origen abans de
decidir venir a Europa. Extrema pobresa, guerres o abusos formen part del passat de refugiats i
molts emigrants. Sovint les seves vides es troben en perill en el seu camí cap Europa. Segons
l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), 2.655 emigrants van morir en el seu camí
cap a Europa a través del Mediterrani el 2017.
La necessitat bàsica de l’ésser humà és la supervivència física. Això serà el primer que motivi el
nostre comportament.
La jerarquia de necessitats de Maslow (1943-1954) és en psicologia una teoria motivacional que
inclou un model de cinc nivells de necessitats humanes com nivells jeràrquics dins d'una piràmide.
Maslow diu que les persones són motivades per aconseguir certes necessitats i que algunes
necessitats tenen prioritat per sobre d’altres. Un cop es compleix un nivell de necessitat fisiològica,
al següent nivell és el que en motiva, i així successivament.
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Si apliquem la piràmide de Maslow a refugiats i immigrants que estan iniciant una nova vida en un
país d’acollida, aquesta ha de començar des de zero:

1. Necessitats fisiològiques: necessitat d’aliments, refugi i bens de primera necessitat per als
refugiats inmigrants i les seves famílies.

2. Neccesitats de seguretat
• Assessorament jurídic: demanda d’asil i obtenció dels permisos de residència legal,
permetent-los accés a assistència sanitària gratuïta i altres formes de suport social
disponibles: educació infantil, mensualitat social, assistència per a l'habitatge, etc.
• Rebre l'aprenentatge de la llengua del país: molt urgent i necessari per a qualsevol
situació quotidiana, per demanar ajuda i buscar feina.
• Aprendre els comportaments socials básics: evitar situacions poc desitjables i
afavorir la integració sense entrebancs d’immigrants i refugiats en els països d’acollida.
• Aprendre els drets i deures bàsics: un coneixement bàsic de les lleis del país
d’acollida que evitarà conflictes i sancions no desitjades.
3. Necessitats de pertinença
• Aprendre les normes bàsiques de conducta i etiqueta: permeten als refugiats i
immigrants desenvolupar una major confiança en si mateixos, facilitant el terreny per
iniciar una nova feina, les relacions socials i l'amistat amb la població local.
4. Necesitats d’estima
• Gaudir de les competències per triomfar en la cerca de feina i guanyar-se la vida.
Satisfer les necessitats d’estima i la integració exitosa de l’immigrant al país d’acollida.
5. Realització personal
Poder satisfer les pròpies ambicions i plans personals en qualsevol àmbit: experiències,
aprenentatge, inici d’un negoci, retorn al país d'origen, ajudar als altres, etc. Ser capaç
d'obtenir una recompensa de la vida.
Els formadors d'adults que s'ocupen d'emigrants i refugiats trobaran suport en aquest manual per
proporcionar recursos a fi de comprendre millor Europa, la formació en coneixements socials bàsics,
d’etiqueta, drets i deures bàsics, satisfent les necessitats de seguretat en la primera fase d'adaptació
a la vida en el país d’acollida i preparant les bases per a una orientació cap al mercat laboral.
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10 CONSELLS PER A FORMADORS D’ADULTS EN EL TRACTE AMB
ALUMNES IMMIGRANTS I REFUGIATS
1

No tingueu pressa. Ells necessiten temps.
Mai te n’has adonat com difícil n’és d’aprendre coses noves quan ets un
adult?
Els immigrants han d'aprendre molt ràpidament geografia, milers de nous
noms (carrers, ciutats, àrees, estacions de metro, etc.), nous hàbits i
procediments (des de comprar bitllets de tren fins a demandes d’asil). Resulta
molt estressant per a ells.

2

No pressuposis que ells ho han entès.
En primer lloc, comprova que saben de què s'està parlant. Vés pas a pas i
assegura’t que t'entenen. Com verificar la comprensió és una tasca que els
formadors han d'aprendre. No n'hi ha prou en preguntar si hom ho entén. La
vergonya o voluntat de complaure poden conduir a dir "sí" quan de fet és
"no".
Per comprovar la comprensió, fes preguntes obertes (les que no es poden
respondre amb un simple “sí” o un “no”) sobre la informació que s'ha
proporcionat. Dir als alumnes, per exemple, que normalment s'espera que
comencin a treballar a les 9.00 del matí. Per verificar la comprensió,
preguntem a quina hora es comença a treballar.
També es pot verificar la comprensió oferint alternatives a allò què s'ha dit,
comprovant si s’ha entès la instrucció correcta. Per exemple, pots demanarlos: "Es comença a treballar a les 10.00 del matí?". També pots comprovar la
comprensió animant-los a fer preguntes.
I recorda a parlar poc a poc i estar preparat per a repetir les coses!
Alguns conceptes evidents per a nosaltres (que vivim en països democràtics i
pacífics) poden ser desconeguts per a ells. Si no han estat respectats, cal
també que aprenguin a mostrar respecte. Si els ensenyem tolerància i
comprensió mútua, cal ser un exemple de tolerància i comprensió mútua.

3

Evita l’eurocentrisme
Fins i tot si no tenim la intenció de projectar-lo, l’eurocentrisme pot estar en
les nostres ments. Tracta d'entendre que les coses es fan diferents en altres
països. Quan s’expliquin als immigrants i refugiats com funcionen les coses a
Europa, evitem dir que això és el "millor" o el "correcte". És tan sols la manera
de fer les coses a Europa. L'objectiu de la formació no és convertir els
immigrants i refugiats en europeus, amb la pèrdua de la seva identitat en el
procés.
Són (i seran) persones que viuen en un altre país. Senten nostàlgia, trobaran a
faltar la família, el menjar, la música, les festes i moltes coses que no hi ha a
Europa. Al cap d'un temps, fins i tot idealitzaran els bons records del seu país.
Somiaran en tornar a casa algun dia. Mostra respecte per la seva identitat. No
els demanis que oblidin el seu passat. Fes-los veure amb claredat que els
europeus respecten els seus sentiments envers els seus països d'origen.
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4

L’idioma és una veritable barrera
Tingueu en compte que fins i tot aquells immigrants i refugiats que són
alumnes avançats en l'idioma del país d’acollida poden tenir dificultats de
comprensió a l’aula. Parleu doncs a poc a poc, tingueu cura de la dicció, eviteu
les oracions amb doble sentit, els acudits, el llenguatge idiomàtic i utilitzeu un
vocabulari senzill. Establir el nivell d'idioma sempre és difícil, però les unitats i
els materials en aquest manual són adequats per als alumnes que tenen, o
estan treballant en nivell B1 de competència en llengües estrangeres,
especialment les unitats per a la integració en el mercat laboral.

5

Sigues directe
Els immigrants i alumnes adults no són nens a l'escola. Necessiten aprendre
ràpidament i adquirir competències per ajudar-los en la vida diària. No doneu
lliçons sobre història, sociologia o d’altres coneixements teòrics si realment
voleu ajudar-los.

6

Promou la participació
De vegades, degut a les barreres lingüístiques o per la timidesa dels
participants, és difícil aconseguir participació en l'aula. Intenta emprar
tècniques que ho promoguin, com l'ús de testimonis, vídeos o altres recursos
per despertar l'emoció i promoure el compromís i la voluntat de parlar.
Parlant, l'estudiant ha d'obtenir una recompensa (comprensió, aprovació i el
respecte dels altres alumnes, etc.). Llavors se l'anima a tornar a participar.
Intenta trobar una recompensa per a la participació.

7

Mostra interés real
Sigueu empàtics. Escolteu les opinions d'immigrants i refugiats amb interès.
Demaneu-los-hi més detalls quan parlin. Tracteu d'entendre el seu punt de
vista. Molts d'ells han viscut situacions molt impactants i tristes. És clau que se
sentin compresos i importants com a individus.

8

No jutgis les opinions
Fins i tot les opinions no desitjades o inacceptables des d’un punt de vista
europeu són benvingudes. Acceptem-les com un exercici de tolerància.
Emprem-les com una oportunitat per mostrar a l'aula com entenem les coses
a Europa, però mai no censuris ni jutgis les opinions.
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9

Promou la col·laboració entre els alumnes
De vegades, els millors formadors són els mateixos immigrants, ja que saben
les dificultats amb que s'enfronten en l'aprenentatge. Es tracta de fomentar el
treball en parelles i grups tant com sigui possible. L'aula, també pot ser un bon
punt de partida per fer amics.

10

Tabús
Tradicions, gènere i qüestions religioses poden ser difícils de fer front a l'aula.
Proveu una aproximació pas a pas, utilitzant els diferents recursos de
formació que siguin útils per a l'autoreflexió. No imposeu opinions i no
pressioneu els estudiants. Feu-los entendre que la tolerància no és compartir
creences, sinó respectar les diferents creences dels altres. Mostreu-los-hi les
línies vermelles i les possibles implicacions per a ells que es traduirien en una
infracció de la llei del país d’acollida.
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3) SUPORT A LA INTEGRACIÓ, EN ESPECIAL AL MERCAT DE TREBALL
Un dels indicadors clau de la integració és l'entrada al mercat laboral. No obstant això, és un dels més
difícils d'aconseguir. Alguns dels principals esculls són el reconeixement de coneixements o
d’experiència a l'estranger, les aptituds lingüístiques i comprensió del mercat laboral. En aquest capítol
revisarem la pràctica professional dels socis de New Start i suggerirem metodologies que els usuaris del
manual podrien incorporar en el suport als refugiats i immigrants.
Mirant l'experiència i la pràctica professional dels socis en el projecte New Start a través d'un detallat
qüestionari, hem identificat les àrees comunes d'enfocament i també aspectes on alguns formadors i
treballadors hauràn de menester el suport de coneixements addicionals:
• Tots els socis de New Start estan treballant amb immigrants econòmics, sol·licitants d’asil i
refugiats, com també amb immigrants vulnerables, incloent-hi persones amb famílies, famílies
monoparentals i persones que han estat víctimes d'abús físic o sexual així com de tortures.
• Tots els socis saben per experiència que podem capacitar els nostres clients i, com millor es
formin un cop arribats, més grans seran les seves possibilitats d'integració.
• Els socis estan familiaritzats amb una àmplia varietat de metodologies. Aquestes inclouen:
pràctiques en empreses; auditoria d'aptituds; reflexió; formació de llenguatge professional;
formació de la ciutadania; serveis d'orientació; capacitació per a la vida diària i
desenvolupament de la confiança; assessorament general i orientació sobre l'accés a serveis,
drets i responsabilitats.
• Mentre que la validació dels coneixements formals obtinguts en centres educatius superiors
és possible en els països socis a través de diversos organismes, no succeeix el mateix en matèria
de la validació o reconeixement de capacitats apresses a través del treball o en els nivells
inferiors de l'educació.
L'excepció és Alemanya, on hi ha gran experiència a través de la xarxa IQ (integració a través de
la qualificació). Mitjançant els socis del projecte regional s'han establert centres d'informació
(IBAS) per proporcionar ajuda en el reconeixement de títols estrangers i l’accés al mercat de
treball, per entendre el procés oficial de reconeixement de titulacions adquirides a l'estranger i
per trobar mesures per la compensació de la formació.
La xarxa d'IQ ha publicat recomanacions sobre com i amb quins instruments i mètodes validar
les qualificacions formals, no formals i informals per què siguin útils per a immigrants i
refugiats. Aquí trobareu exemples d'eines per a la validació i reconeixement de les
competències en contextos no formals:
http://www.netSwerk-iq.de/network-iq-start-page/publications/iq-good-practice.html

La clau per validar les competències dins la comunitat immigrant, és el desenvolupament d'una eina per
a crear perfils que reculli els coneixements i experiències ja existents. Es pot combinar amb perfils de
treball o nivells de coneixement i comprensió que es corresponguin amb els descriptors dels marcs de
qualificació.
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Les metodologies més reeixides han de tractar de combinar alguns (o tots) els elements següents. El
participant que vulgui tenir validades les seves competències necessita:





Autoconsciència (assolida mitjançant reflexió facilitada)
Consciència d'oportunitat (aconseguida mitjançant la formació d'ocupació i pràctiques
a empreses).
Capacitats per la presa de decisions i avaluació (aconseguides mitjançant auditories del
coneixements).
Capacitats de transició (aconseguides gràcies al suport d'idiomes i suport per a la
inserció laboral).

Integració en les metodologies de treball
Tot seguit quatre metodologies en les quals tots els socis de New Start tenen experiència i que creiem
que és compartiran àmpliament a la comunitat que dóna suport als refugiats, emigrants i immigrants.
Creiem que són les millors per facilitar el reconeixement de capacitats per aquesta etapa crucial
d'integració laboral:
1 La reflexió com a metodologia
L'ús de la reflexió per al reconeixement de l'aprenentatge no formal i informal implica una revisió de les
experiències passades. Podríem dir que és similar a l'enfocament biogràfic en les auditories de
capacitats. Els alumnes reflexionen sobre la seva experiència per descobrir i expressar el què aquestes
els hi han ensenyat.
Ajuda a veure que els coneixements i les capacitats es poden obtenir de formes variades, incloent-hi la
vida familiar, la feina (remunerada o no), activitats comunitàries, voluntàries o de temps lliure,
experiències importants i altres esdeveniments vitals. No hi ha restriccions en el tipus d'experiències
que poden proporcionar coneixements i aptituds. Fins i tot les experiències negatives podrien portar a
aprendre quelcom d’un mateix.
Posa de manifest el potencial i la capacitat de l'alumne per aprendre de les experiències futures. El
reconeixement per mitjà de la reflexió pot permetre la gent dur a terme altres estudis o capacitar-se si
així ho desitgen. També pot ajudar a planificar la seva carrera o el desenvolupament personal.
La reflexió es pot utilitzar quan els alumnes poden demostrar, a través de la seva experiència, que ja han
adquirit els coneixements i habilitats necessàries per a un curs d'estudi específic o per a un treball en
particular. Ajudeu a augmentar la seva autoestima reconeixent els seus èxits.
No obstant això, cal facilitar la reflexió, ja que és probable que els estudiants puguin reconèixer més
fàcilment les seves habilitats i els resultats de l’aprenentatge si reben suport per identificar com la seva
tasca prèvia es vincula a les necessitats del lloc de treball. Es recomana a les organitzacions que
implementin la reflexió, per a identificar els formadors apropiats per donar suport als alumnes.
El procés:
Per avaluar el seu nivell, els alumnes deuen mostrar oralment i / o per mitjà d’un treball escrit que han
assolit capacitació i coneixements a través de les seves experiències. Això implica la reflexió sobre
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aquestes experiències, treure’n d'elles el que s'ha après, escriure-ho o parlar-ne amb l’instructor. La
redacció i discussió amb aquests ajudarà a conèixer el nivell.
L’avaluació es pot fer de diverses maneres i és menester proporcionar als alumnes una orientació sobre
el mètode que s'utilitzarà. Els alumnes han de rebre suport durant el procés d'avaluació. Encara que
aquesta llista no és exhaustiva, els següents exemples són una mostra variada d'enfocaments que es
podrien adoptar:
• Comptes reflexius / diaris / llibres de registre
• Avaluació oral
• Observació de la pràctica o simulació
• Benchmarking
• Perfils
• Registre d’aprenentatge voluntari i cartera d’experiencies
• Entrevista estructurada
Per una millor validació formativa, és possible assignar el nivell d'experiència als descriptors dels crèdits
i qualificacions nacionals o regionals (i, en última instància, al marc europeu de qualificacions, EQF).
Com reflexionar
Una manera d’enfocar la reflexió és pensar senzillament les coses des de l'inici d'una tasca fins al terme
d'aquesta. Una altra opció és fer-se preguntes sobre les coses. Per exemple, pensar en una feina, treball
en una comunitat o un paper social que fem actualment o que hem dut a terme en el passat. Aquesta és
una pràctica - de vegades anomenada plantejament S.T.A.R. (situació, tasca, acció, resultat) especialment útil quan es reflexiona amb la finalitat de validar o reconèixer l’experiència passada per
entrar al mercat de treball. Prenent aquesta avaluació bàsica, també podem incloure:
• Què vaig fer en aquella tasca?
• Quines eren les meves principals responsabilitats i tasques?
• Com de fàcil o difícil va ser aquella tasca?
• Quins van ser els reptes d’aquella tasca?
• Què he après al assumir aquella tasca?

2. Suport del llenguatge professional com a metodologia
Aprendre un idioma per tal que els immigrants s’integrin en la societat d'acollida és una qüestió de
política pública en un nombre creixent de països europeus. Naturalment, això planteja la qüestió de
l'ensenyament de les llengües. Ja que el context cultural de la llengua és tan important com la mateixa
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llengua, és important adoptar un enfocament encoratjador que tingui en compte les necessitats dels
alumnes.
Obtenir el domini de la llengua del país d’acollida té molts efectes en aconseguir una feina. Per a
identificar els requeriments lingüistics necessaris per obtenir una ocupació concreta, cal tenir en compte
almenys aquests importants factors:
•
•
•
•
•

En quin moment del seu procés d'integració, els parlants d'altres llengües
accedeixen al mercat de treball?
Quin nivell d’idiomes tenen quan accedeixen al món del treball?
Què han de saber els immigrants per poder treballar?
Quan, dins del seu procés d'integració, accedeixen al mercat laboral els
parlants d'altres llengües?
Què haurien de ser capaços de comprendre, dir i escriure per poder treballar?

Un aprenentatge professional eficaç d'un idioma ha d'incloure l'estudi dels termes generals i les
paraules que siguin útils en el lloc de treball així com altres conceptes més específics d’una professió.
L'objectiu és aprendre el màxim de l'idioma del país d’acollida per obtenir i mantenir una feina.
La formació professional sovint inclou l'oportunitat d’unes pràctiques professionals en un negoci o una
empresa (vegeu més avall). En altres paraules, els participants tenen l'oportunitat de parlar la llengua
del país durant algunes setmanes. També tenen l'oportunitat de mostrar el que han après i establir
contactes importants amb futurs ocupadors.
3. Pràctiques professionals com a metodologia
Com a metodologia complementària a la formació d'idiomes, les pràctiques poden ser molt valuoses per
donar suport a la integració en el mercat laboral. Organitzar pràctiques professionals consumeix molt
de temps i requereix l'organització d’un suport per establir unes relacions sòlides amb les empreses. És
raonable establir contactes amb empreses en sectors que són importants per a l'economia local i on hi
ha un potencial de creixement. No obstant això, quan es pensa en les pràctiques cal preparar el lloc de
treball per rebre els immigrants i també preparar els immigrants per a les mateixes.
Els principals resultats esperats de les pràctiques són:
• Provar experiències de treball que permetin als grups destinataris desenvolupar
competències integrades en circumstàncies de treball real habitual, incloent-hi la pràctica del
llenguatge professional.
• Millorar les habilitats personals.
• Inclusió en el món laboral.
Les pràctiques professionals han de ser considerades com positives, ja que són fàcils de replicar i es
poden transferir a diferents contextos i països. Han demostrat ser una eina eficaç segons els resultats
obtinguts. Els socis de New Start que utilitzen les pràctiques laborals destaquen que el 50%
d'immigrants que aconsegueixen unes pràctiques laborals obtenen un contracte de treball i, d’aquests,
el 70% es converteixen en contractes més llargs o fixes. A més, segons els comentaris dels participants,
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les pràctiques de treball semblen ser apropiades per a satisfer les expectatives dels grups a què van
destinades.
Les pràctiques de treball com a eina d'inclusió laboral proporcionen un munt de beneficis, oferint moltes
oportunitats al mateix temps. Principalment dona la possibilitat real d’ingres directe al mercat de treball
i fer proves de treball. També ofereixen l'oportunitat d’ una avaluació formal o informal de capacitats en
el context de l'empresa/treball amb que s'han involucrat.

4. Cursos de formació i orientació laboral com a metodologia
L’ensenyament a l'aula per preparar els participants per al mercat laboral té uns clars resultats, essent
possible l’avaluació i seguiment del seu progrés. Algunes d'aquestes tècniques es troben ampliades a
l’àrea temàtica 5 d’aquest manual.
La formació laboral pot proporcionar els següents resultats:
• Currículums Vitae adequats sobre les aptituds i competències.
• Sol·licituds de feina com a prova d’ aptituds i competències.
• Dossier d’aptituds cobrint competències tècniques i transversals.
• Tècniques d'entrevista on un participant pot articular les seves experiències passades com
evidència de les seves aptituds.
• Desenvolupament d’habilitats socials crucials dels participants.
La formació per la integració en el mercat laboral dona com a benefici que el progrés de les classes
impartides en l'aula pot ser avaluat i controlat, amb resultats i conclusions tangibles. Els participants
poden, a través de diverses activitats, obtenir una comprensió completa i rellevant de les seves
capacitats. També ofereix una estructura formal i teòrica per dur a terme la formació i les pràctiques en
idiomes.
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4) ÚS D’AQUEST MANUAL
El projecte New Start està enfocat cap a la preparació de formadors d'adults, oferint-los assessorament,
mòduls de formació i materials utilitzant les diverses tècniques necessàries per a capacitar els refugiats i
emigrants en la seva òptima integració en la societat de la UE. Aquest manual té com a objectiu ajudar a
millorar les aptituds bàsiques i les competències claus necessàries per a la inclusió d'immigrants i
refugiats adults en la societat i en el mercat laboral.
Els immigrants i els refugiats es troben en risc d'exclusió social. Provenen generalment d'una situació
d'extrema pobresa i patiment, la qual cosa dificulta l'inici d'una nova vida al país d'acollida. És per això
que és necessària una formació inclusiva amb la qual assoleixin el nivell bàsic necessari per integrar-se
en una nova comunitat i formar part del mercat laboral.
Tècniques formatives i l'enfocament metodològic
El manual New Start per a formadors està destinat a ser útil per a qualsevol formador d'adults,
independentment de la seva formació acadèmica i experiència. Els mòduls i unitats de formació estan
destinats a ser útils en contextos d'educació formal, no formal i informal. Són fàcils d'entendre i de
posar en pràctica. Les unitats formatives ofereixen lliçons, exercicis i exemples preparats per a ser
emprats a l'aula.
L'estructura en àrees temàtiques permet als formadors utilitzar els materials de formació de forma
aïllada, per la qual cosa es poden afegir com a mòduls als altres cursos de formació diferents dels
programes de ciutadania, com ara els cursos d'idiomes professionals.
Aquest manual també proporciona un itinerari formatiu que combina les diverses unitats de formació
com un curs de formació complet. Per tant, combinant diferents unitats temàtiques, el formador pot
guiar-se de forma adequada per aconseguir les temàtiques requerides pels immigrants i refugiats. Els
exercicis proposats en les diferents unitats estan dissenyats per ser utilitzats en el mateix ordre en què
es proposa l'itinerari formatiu com a part del procés d'aprenentatge.
El formador té així plena flexibilitat per triar, afegir o personalitzar els materials de formació que es
proporcionen com a mostres i a punt per ser emprats. O simplement per usar-los com a inspiració amb
els exemples i idees per a desenvolupar-los pel seu compte. La llicència Creative Commons en aquest
manual permet adaptar els continguts a les necessitats del formador.
Les tècniques de formació són diverses i interactives i s’han inspirat en altres disciplines com la
psicologia i l'empresa per enriquir l'enfocament metodològic. Les unitats de formació utilitzen les
metodologies següents:
1. DINÀMICA DE GRUP:
Aquesta dinàmica, basada en les tècniques de teràpia de grup de psicologia, reuneix un petit
grup de persones (entre 7 i 12 és considerat l’ideal) i un formador. Durant la primera reunió, els
membres del grup poden començar per presentar-se i compartir perquè són allà. Després, el
formador pot promoure que els membres parlin de les seves experiències. El com estructurar
una sessió de dinàmiques de grup dependrà de l’estil del formador que dirigeixi la reunió i la
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naturalesa dels problemes per explorar. Aquesta tècnica és molt útil per al tractament de temes
sensibles com ara el gènere, i també ajuda a promoure l’autoreflexió en els individus.
2. ROLEPLAYING (INTERPRETACIÓ)
Aquesta tècnica és una eina excel·lent per involucrar els alumnes, permetent-los interactuar
amb els seus companys al mateix temps que cerca'n de completar la missió que els fou
assignada dins del seu paper. Aquest treball es pot fer en grups cooperatius i /o els alumnes
poden mantenir el seu paper durant la durada de la classe. Els alumnes se senten més
compromesos a mesura que intenten respondre al material des de la perspectiva del seu
personatge.
3. ESTUDIS DE CAS:
Després d'anys d'ús generalitzat en la formació mèdica i escoles de negocis, el mètode
d’ensenyament d’estudis de cas s'està convertint en una tècnica cada vegada més comuna en
altres disciplines.
En un estudi reeixit de cas, els elements comuns del cas són:
• La descripció del context del problema (una persona, una família, etc.).
• Dades complementàries, que pot anar des de les cites als testimonis.
• Documents, imatges, àudio o vídeo.
El manual de formació New Start utilitza un estudi de cas en dos capítols:

ESTUDI DE CAS: LA HISTÒRIA DE SARA I SALIM (CAPÍTOL 1)
"Sara és una dona de 35 anys d'Etiòpia. Salim és també d'Etiòpia i té 54 anys.
Ella és un immigrant que s'ha reunit amb el seu marit Salim i els seus dos fills de 6 i 10 anys. El seu marit
era propietari d'un garatge amb el seu germà a Etiòpia, encara que mai no va tenir cap titulació i ara
treballa en un garatge amb el seu cosí fent petites feines de baixa qualificació. Però ell vol aprendre a
ser mecànic professional i obrir el seu propi negoci. D’un altra banda, el seu cosí no el podrà mantenir
molt més temps, ja que el seu és un treball temporal i el cosí té membres directes de la pròpia familia
als quals vol donar feina.
Sara es va casar quan tenia 22 anys. Té pares vells i, com era la menor de set germans, la seva feina era
tenir cura d'ells fins i tot després de casar-se i tenir una família pròpia. També ajudava de tant en tant a
la botiga de queviures del seu oncle. Quan ella es va casar, la jove parella va viure amb els pares de
Salim fins que van morir.
Sara va anar a escola fins als 18 anys, tot i que la seva educació es va interrompre sovint per les tasques
de la llar. Va aprendre una mica d'italià i, abans d'arribar aquí, va començar a aprendre una mica
d’espanyol.
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Sara viu a Espanya des de fa 3 mesos i actualment pren classes d'idiomes 3 hores per setmana a casa
seva amb algú de la comunitat etíop que parla un espanyol prou bo.
Des que van arribar al país, s'han quedat amb el cosí del seu marit dins la comunitat etíop. Però hauran
d'anar-se a finals de mes i estan cercant un lloc per quedar-se, el que significarà viure en un indret de la
ciutat diferent d'on viuen ara i on els nens van a escola. Ells volen que els seus fills vagin a una bona
escola. Així doncs volen viure en una zona d'alta qualitat i no en un barri marginal perquè no volen
exposar els nens a les drogues i l'alcohol. El seu marit s'ha determinat a què als seus fills els vagi bé a
l'escola i que excel·leixin en l'esport.
El seu marit, que és una mica més gran que Sara, pateix d'hipertensió arterial, així que espera rebre
tractament mèdic.
Sara vol anar a un curs per a adquirir coneixements com a secretaria perquè vol treballar pel seu marit
com a recepcionista i secretaria. Però Salim no està d’acord amb què ella dugui a terme massa activitats
fora de casa i no creu que es requereixi cap qualificació; ell ja parlarà amb els clients. Aquesta és una
font de tensió per a ambdós.
Ella vol aprendre espanyol.
Tots dos volen poder enviar diners a casa a Etiòpia i potser en el futur portar aquí els seus familiars.
Volen ser actius en la comunitat etíop, però els-hi preocupa fer amics fora de la comunitat, sobre tot
perquè la comunitat etíop és molt tancada i es desaprova molt els compromisos amb la comunitat
d'acollida.
Ambdós visiten regularment la mesquita i a Salim li complauria inscriure els nens a una madrassa els
dissabtes on puguin assistir als estudis islàmics i conèixer l'Alcorà en detall.
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LA HISTÒRIA DE SARA I SALIM (CAPÍTOL 2)
Sara troba la vida a Espanya molt diferent i molt difícil d'entendre.
Sara era amb Salim, parlant entre ells. Salim estava molt decebut; a Etiòpia s’imaginava que a Europa tot
era de franc, que tindria una bonica casa, un cotxe i una feina... S’havia guanyat fins ara la vida perquè
tenia una feina amb el seu cosí reparant automòbils. Si vol obrir el seu propi negoci, necessitarà diners,
així que decideix aconseguir una feina, estalviar diners i tenir un taller de cotxes en el futur.
Avui Salim ha aconseguit una nova feina, un veritable treball fora de la protecció de la seva família, però
s’adonat que el salari que li ofereixen amb prou feines l’ajuda a pagar el lloguer al seu pis nou (fins i tot
amb l'ajuda de les prestacions socials).
Va decidir acceptar el treball perquè sabia que era difícil trobar-ne avui, especialment per a algú sense
qualificació. Hi ha molts aturats esperant cada dia a l'oficina de treball. Molts espanyols tampoc no
tenen treball… Així que va decidir prendre aquesta feina perquè el seu cosí pugui continuar amb el
negoci familiar. La seva preocupació era... com pagaré les factures? Electricitat, aigua, transport públic...
Sara va intentar consolar-lo i li va dir que aviat trobarien una solució.
L'endemà, Sara va conèixer la seva veïna, la senyora Accaoui. És del Marroc i té 3 fills i ha viscut 10 anys
a Espanya. La senyora Accaoui és molt agradable. Treballa com a cuinera en un hotel mentre que els
seus tres fills van a escola. D'aquesta manera, ella també pot guanyar-se la vida. El seu marit treballa en
un magatzem i amb aquests dos salaris tenen prou diners per enviar-ne a la seva família al Marroc i
estalviar-ne per al futur. Com Selim, el seu marit està decidit a iniciar un negoci. La senyora Accaoui li
diu a la Sara que vagi a l'oficina d'ocupació i també que visiti els serveis socials. Hauria de demanar cita i
fer una llarga cua, però val la pena fer-ho.
A Salim no acaba d’agradar-li la idea que Sara treballi fora de l'empresa familiar, però també pensa que
això podria ajudar-los a començar una nova vida i que en el futur, quan puguin estalviar diners, ell obrirà
el seu propi negoci i la Sara podrà quedar-se a casa.
A l'oficina d'ocupació, el funcionari (una persona molt seriosa que no somreia mai) li va explicar què
havia de fer per inscriure's com a demandant de feina. Li va parlar de la possibilitat d'assistir a un curs
gratuït per "cuidador auxiliar per a gent gran". Sara tenia poca experiència laboral a Etiòpia, però com
que va cuidar els seus pares, Sara va pensar que allò podria funcionar.
Sara es va sentir feliç, però estava molt atabalada amb tant de papers, formularis i burocràcia. Però al
final, amb l'ajuda de la senyora Accaoui ho va poder acabar i lliurar-ho a l'oficina d'ocupació. Selim
pensava que ella estava perdent el temps i que no se’n sortiria. Realment no li agradava la idea.
Sara també es va adonar que, mentre fos estudiant, les despeses haurien de continuar pagant-se i que
es moririen de gana abans d'acabar els estudis. Va ser llavors quan va visitar les oficines dels serveis
socials on va explicar la seva situació. La funcionària era una dona agradable i la va ajudar a omplir els 3
formularis diferents per demanar ajuda econòmica per pagar el lloguer i altres despeses com gas, aigua i
electricitat. També va rebre un títol de transport públic vàlid per un any. La funcionària li va recordar
que totes aquestes ajudes provenen dels impostos que aporten els ciutadans dels seus negocis o dels
seus sous. Per tant, tan aviat com la seva situació millorés, ja no podrà beneficiar-se d'aquests ajuts i
també hauria de pagar impostos. Sara estava satisfeta i va pensar que estaria contenta de contribuir si la
seva vida fora tan pròspera com la dels altres.
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En acabar de l’oficina de serveis socials va sortir al carrer molt contenta, però es va trobar amb un home
molt groller. Era blanc, d’uns 50 anys, brut, anava vestit d'una manera molt estranya i estava begut. Li va
cridar: torna al teu país! Torna’m la meva feina, estic al meu país! Vés-te'n a casa! Sara es va ofendre
molt. Com podia ser tan injust i groller? La gent que passava pel carrer es comportava com si res no
passes... Al cap d'una estona, una dona gran s’hi va apropar. “Estàs bé, estimada? No l’escoltis; està
begut i sempre ronda per ací demanant diners ", va dir-li. Sara va dir a la dona que estava bé i va marxar
cap a casa.
Al cap de pocs mesos, Sara completà el seu curs i va tenir la primera entrevista de feina. Gairebé tots els
seus companys del curs de cuidador ja en tenien de feina. Per què era tan difícil per a ella? Potser
perquè el seu coneixement de l’idioma era encara massa bàsic? Potser perquè era etíop? O per ser
negra?
L'empresari era un jove molt agradable, però oferia un sou molt baix i sense vacances. Va dir-li que l’hi
sortia massa car donar d’alta els seus empleats i que, per tant, no tindria Seguretat Social... Sara va dir-li
que ella coneixia molt bé els seus drets i que la Seguretat Social era obligada... Llavors l’home va ser
molt groller: “Necessites el treball o no?” va ser la seva reacció...
Sara va tornar a casa molt decebuda quan va descobrir que tenia una trucada per a una altra entrevista
de feina. Aquí el salari era una mica millor, l'empresa cobria la Seguretat Social, els caps de setmana els
tenia lliures i les condicions de treball eren dignes.
Ara, després d'uns mesos, Sara és molt feliç amb la feina. Els companys son molt amables i el treball
amb la gent gran és molt gratificant.
Ella i Salim estan estalviant i enviant diners a la seva família a Etiòpia. L'any vinent Salim obrirà el seu
negoci i Sara treballarà amb ell. Comencen a creure que tindran un bon futur a Espanya.
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ESTRUCTURA DEL MANUAL
El manual està dividit en 5 àrees temàtiques claus per a la formació d'immigrants i refugiats. S'identifica
fàcilment cada tema pels colors:

ÀREA TEMÀTICA 1

DRETS I DEURES A EUROPA

ÀREA TEMÀTICA 2

INTEGRACIÓ

ÀREA TEMÀTICA 3

CULTURA EUROPEA

ÀREA TEMÀTICA 4

GÈNERE

ÀREA TEMÀTICA 5

ORIENTACIÓ LABORAL

Cada àrea temàtica consta d’un mòdul amb el suport de 2 o 3 unitats didàctiques que combinen les
tècniques de dinàmica de grup, l’estudi de casos i role playing:
1. Drets i deures europeus
2. L'Europa real contra el "somni europeu"
3. Cultura europea en general
4. Qüestions de gènere
5. Cultura del lloc de treball
Cada mòdul mostra un resum en forma de taula, fàcil de llegir, que conté informació detallada per al
formador sobre els punts següents:
a. Àrea temàtica.
b. Contingut.
c. Objectius
d. Unitats (número i breu descripció)
e. Duració de cada unitat
f. Requeriments dels alumnes
g. Resultats de l’aprenentatge (coneixements, capacitats i competències)
h. Recursos necessaris
Després de les unitats trobareu alguns exemples de materials formatius per a ús a l'aula.
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RECOMANACIONS PER A L’ÚS D’AQUEST MANUAL
1. INCORPORACIÓ D'UNA UNITAT FORMATIVA AÏLLADA EN UN CURS D’IDIOMES
A vegades pot ser interessant abordar un sol problema amb els estudiants que actualment ja estan
atenent a un curs de formació de llengua o de ciutadania. En aquest cas, el nostre suggeriment és
personalitzar i afegir una de les Unitats de formació de New Start al seu curs actual.
1. Llegiu primer la llista de les unitats formatives proporcionades tot seguit.
2. Aneu al mòdul de formació de l'àrea temàtica corresponent per a una millor comprensió.
3. Accediu a la Unitat a través de l'hipervincle en el mòdul de la seva àrea temàtica.
4. Utilitzeu o personalitzeu els materials de formació que oferim a la unitat de formació.
5. Integreu aquesta Unitat de formació en el vostre curs de llengua o de ciutadania per a immigrants i
refugiats.

2. INTEGRAR UN O MÉS MÒDULS EN UN CURS DE FORMACIÓ JA EXISTENT
A vegades pot ser interessant afegir al vostre actual curs un nou mòdul de formació per a immigrants i
refugiats a la recerca d'ocupació, formació d’aptituds quotidianes, formació per a l’ocupació o
reconeixement de competències. En aquest cas, suggerim personalitzar i inserir tot el conjunt de les
Unitats de formació de l’àrea temática de New Start en el vostre actual curs.
1. Llegiu primer la llista de les unitats formatives proporcionades tot seguit.
2. Aneu al mòdul de formació de l'àrea temàtica corresponent per a una millor comprensió.
3. Accediu a la Unitat a través de l'hipervincle en el mòdul de la seva àrea temàtica.
4. Utilitzeu o personalitzeu els materials de formació que oferim a la unitat de formació.
5. Integreu aquesta Unitat de formació en el vostre curs de llengua o de ciutadania per a immigrants i
refugiats.

3. PROPOSTA D’ITINERARI FORMATIU
Aquest itinerari formatiu està dissenyat per ser utilitzat com un curs de formació complet per a una
millor integració a Europa d’immigrants i refugiats.
La combinació de diferents unitats en àrees temàtiques permet un enfocament inductiu a
l'aprenentatge dels immigrants i refugiats. Els exemples i exercicis són complementaris i segueixen un
ordre per ajudar al procés d'aprenentatge, permetent una millor comprensió per part dels immigrants i
refugiats.
Us recomanem que seguiu l'ordre suggerit, ja que part de la informació en els estudis de casos es
continua en les següents unitats de formació.

21

MANUAL DEL FORMADOR D’ ADULTS EN INTEGRACIÓ D’EMIGRANTS I REFUGIATS

DRETS I
DEURES

UNITAT 1: ENTENDRE LA CARTA EUROPEA DE DRETS
FONAMENTALS
Unitad 1

DRETS I
DEURES

UNITAT 2: DRETS ASSOCIATS A DEURES
Unitat 2

INTEGRACIÓ

UNITAT 3: ENTENDRE LES BARRERES ENVERS
L’INTEGRACIÓ

Unitat 3

INTEGRACIÓ

UNITAT 4: PLA D’ACCIÓ PER A EMIGRANTS I
REFUGIATS

Unitat 4

INTEGRACIÓ

UNITAT 5: ENTENDRE ELS PREJUDICIS I EL RACISME
Unitat 5

CULTURA
EUROPEA

UNITAT 6: UNIFICACIÓ EUROPEA

CULTURA
EUROPEA

UNITAT 7: PROS I CONTRES DE LA UNIÓ EUROPEA
Unitat 7

GÈNERE

UNITAT 8: IGUALTAT DE GÈNERE A EUROPA. ASPECTES I
PUNTS DE VISTA
Unitat 8

Unitat 6

UNITAT 9: PREJUDICIS ENVERS LES DONES
GÈNERE

Unitat 9

GÈNERE

UNITAT 10: ESTEREOTIPS DE GÈNERE EN LA FEINA
Unitat 10
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ORIENTACIÓ
LABORAL

UNITAT 11: PER A UNA CERCA EFICAÇ DE TREBALL
Unitat 11

ORIENTACIÓ
LABORAL

UNITAT 12: PRENDRE CONSCIÈNCIA DE LA DIVERSITAT
Unitat 12

ORIENTACIÓ
LABORAL

UNITAT 13: APRENDRE DIFERENTS CONTEXTOS
CULTURALS
Unitat 13

23

MANUAL DEL FORMADOR D’ ADULTS EN INTEGRACIÓ D’EMIGRANTS I REFUGIATS

5) ÀREES TEMÀTIQUES, MÒDULS FORMATIUS, UNITATS FORMATIVES I
EXERCICIS

ÀREA TEMÀTICA 1
TÍTOL DEL MÒDUL

DRETS I DEURES EUROPEUS
ENTENDRE LA CARTA EUROPEA DE DRETS FONAMENTALS

Contingut

El mòdul es compon de 2 unitats de 6 hores en total, cada un amb diferents tècniques
d'ensenyament per a:
1.- Entendre els principis que van inspirar la Carta: la dignitat humana, la llibertat,
l’igualtat i la solidaritat.
2.- Entendre els conceptes dels Drets Fonamentals de la Carta Europea, especialment
aquells relacionats amb la llibertat, l’ igualtat i la solidaritat.
3- Entendre la idea que els drets també estan associats amb els deures.

Objectius

Al final d'aquest mòdul de formació, els alumnes entendran els conceptes de diversitat,
tolerància i respecte mutu. Coneixeran els seus drets bàsics i també les obligacions
associades. Per tant, podran detectar els abusos contra ells i també reconèixer quan les
seves accions podrien ser punibles per la llei.

Unitats

UNITAT 1
Entendre que els immigrants i
refugiats tenen diferents orígens
culturals, socials i educatius; que no
només són diferents dels europeus,
sinó que també ho són entre ells; que
les seves històries són diferents, però
que tots ells viuen a Europa. I que, a
la vegada, els europeus també són
molt diferents entre ells.

UNITAT 2
Breu resum dels drets següents:
-Educació.
-Ocupació.
-Crear una empresa.
-Propietat.
-Condicions de treball justes.
-Seguretat Social i assistència social.
-Asistència sanitària.

Entendre els conceptes de diversitat,
tolerància i respecte mutu. Breu
descripció dels següents drets:
-Dret a viure.
-Dret a asil.
-Igualtat davant la llei.
-Igualtat entre homes i dones.
-No discriminació.
-Drets dels infants, gent gran i
discapacitats.

Entendre que per exercir aquests drets també hi
ha deures, com el pagament d'impostos.
Entendre el concepte de solidaritat.

Entendre que aquests drets estan
dissenyats per protegir els dèbils. Els
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drets també tenen deures.
Mostreu situacions que poden ser
castigades per la llei.
Anar a la Unitat
Durada

3 hores

Perfil dels alumnes

Anar a la Unitat
3 hores

Els alumnes són immigrants i refugiats adults majors de 18 anys de tots els països i
condicions.
A major diversitat de nacionalitats, sexe i edats, més enriquidor serà el diàleg i més
diversos els punts de vista. L’alfabetització és obligatòria per assegurar una bona
comprensió dels materials docents.
Pel que fa a les actituds personals, els alumnes han de:
- Estar motivats per aprendre.
- Estar oberts a participar.
- Ser capaços d'entendre i comunicar-se en el llenguatge emprat a l'aula.

Resultats de l’aprenentatge

Coneixemnts:
1) Els alumnes aprendran els seus drets i deures como a ciutadans europeus.
Capacitats:
1) Els alumnes sabran reflexionar sobre la seva situació personal envers l'exercici
dels drets i deures.
2) Els estudiants podran detectar qualsevol discriminació o abús exercida contra
ells.
3) Els alumnes reconeixeran el que es consideri un abús o una discriminació contra
els altres.
4) Els alumnes sabran quan que els seus actes puguin ser punibles per la llei.
Competències:
1) Els alumnes tindran una major confiança en les situacions quotidianes, en la
relació amb altres ciutadans i en el lloc de treball, reduint les possibilitats de
conflictes amb els altres, fent-los més fàcil l’integració en la comunitat.

Material necessari

El principi rector fou el seleccionar materials i recursos amb poc o cap cost addicional. En
qualsevol cas, els formador decidiran quins són els més apropiats en el seu context.
L'ús de material el més real possible, com ara audiovisuals, còmics, premsa diària, fotos,
resulta molt útil, ja que els alumnes ho veuen com una cosa tangible i fàcil d'entendre.
Les mides de l’aula i la il·luminació han d’oferir un ambient agradable.
El disseny de l'aula ha de facilitar el diàleg i el contacte visual entre els participants (la
disposició en cercle o en “U” seria el millor).
Els grups deuen ser reduïts: de 5 a 10 participants.
Ordinador portàtil + projector + connexió wi-fi internet per poder mostrar vídeos, articles
de diaris i altres documents audiovisuals que ajudin a promoure el diàleg.
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Metodologia formativa

UNITAT 1
Exercici 1
Ha estat dissenyat per ser un detonant d'autoreflexió. La classe pot començar amb una
breu taula rodona amb tots els participants descrivint el seu país d'origen, la seva
activitat professional o laboral realitzada en el seu país i per què, com i quan van decidir
venir a Europa.
Exercici 2
S’iniciarà amb un testimoniatge, d’acord amb la temàtica que es pretén destacar: un
refugiat demanant asil, una víctima de la discriminació de gènere, una víctima de la
discriminació racial, etc.
UNITAT 2
S’emprarà un estudi de cas per mostrar l'experiència d'un immigrant en diferents
situacions en la vida quotidiana i en el treball, mostrant-se així com s'exerceixen els seus
drets per mitjà d'una història a la vegada pràctica I senzilla. Estudi de cas (capítols 1 i 2).

UNITATS DE DRETS Y DEURES EUROPEUS
UNITAT 1

COMPRENSIÓ DE LA CARTA EUROPEA DE DRETS FONAMENTALS

Contingut

Entendre que els immigrants i refugiats tenen diferents orígens culturals, socials i educatius; que no només
són diferents dels europeus, sinó que també ho són entre ells; que les seves històries són diferents, però que
tots ells viuen a Europa. I que, a la vegada, els europeus també són molt diferents entre ells.

Objectius

-

Entendre els conceptes de diversitat i tolerància.
Entendre els principis que van inspirar la Carta Europea: dignitat humana, llibertat, igualtat y
solidaritat.

Durada

3-4 hores

Consells per al
formador

Els formadors han d'animar que els alumnes no dubtin en parlar, així com convidar tothom a opinar. El diàleg
ha de ser ric i lliure. Els formadors han d'encoratjar tothom a participar.

Metodologia
formativa

Els alumnes han de treballar en grup.
Es recomana un màxim de 5-10 alumnes per afavorir la participació.
Ús de fulletons i estudis de casos per encoratjar el diàleg.
Projector i portàtil.
Disposició de l’aula en cercle o en “U” per facilitar la participació.
Articles de premsa diària pel segon exercici.
Fotografies i objectes aportats pels mateixos alumnes.
Articles de prensa diària.
Presentació amb Power Point del primer conjunt de drets fonamentals.

Material
necessari
Materials de
suport
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PLANIFICACIÓ DE LA UNITAT
Objectiu

Mètode

Exercici 1
Comprensió dels conceptes de
diversitat i tolerància

Exercici 2
Comprensió dels principis inspiradors de
la Carta Europea.

Exercici 3

Durada

Equip

1.-Comprendre els conceptes de la diversitat, el
coneixement mutu i la tolerància. Amb això es pretén
estimular l'autoreflexió.
La classe pot començar amb una breu taula rodona amb
tots els participants descrivint el seu país d'origen, la
seva activitat professional o laboral realitzada en el seu
país i per què, com i quan van decidir venir a Europa.
Per fer-ho més agradable i per evitar centrar-se en
records tristos, suggeriu que cada participant aporti
quelcom que els porti bons records, amb fotografies del
seu país, o que mostri als altres alguna cosa típica del seu
país, com un menjar, una festa o una vestimenta.
En aquest punt s'estableixen les normes dinàmiques: tots
els participants poden i han de parlar. L’opinió és lliure i
ningú
és
censurat
per
donar
la
seva.
La dinàmica de la classe acaba sense conclusions
específiques per fomentar un ambient relaxat,
d’autoreflexió i de reflexió en grup fins al pròxim exercici.
Com l'exercici és prou llarg, la sessió pot continuar
després d'un descans prolongat o en la sessió següent.

120”

2.- Entendre els principis que van inspirar la Carta:
dignitat humana, llibertat, igualtat i solidaritat.
"Els pobles d'Europa, en la creació d'una unió cada
vegada més estreta entre ells, han resolt compartir un
futur en pau basat en els valors comuns".
El formador ha de fer una reflexió del context: Per què
van néixer i per què són necessàries. Després de la
Segona Guerra Mundial, va néixer la convicció que la pau
i la no-violació de drets humans haurien de ser el futur
d'Europa.
A continuació presentarem el testimoni d’algú relacionat
amb la matèria que es pretén tractar: un refugiat amb
dret a asil, una víctima de la discriminació de gènere, una
víctima de la discriminació racial, etc. L’exposició del
testimoni pot fer-se amb una xerrada presencial, amb
una entrevista en vídeo o amb una pel·lícula, depenent
dels mitjans disponibles.
Exemples de temes útils: explotació infantil, matrimonis
infantils, persecució política, atacs racistes, etc.
Acabada la sessió del testimoni, iniciarem un diàleg guiat
per preguntes, començant per les més evidents i fácils
fins a les a més complexes al final.
3. Comprensió dels drets següents:
• Dret a la vida: no existeix la pena de mort en els països
de la UE.
• Asil: només quan hi ha risc per a la vida i de persecució.
La Convenció de Ginebra diu: "Cada refugiat té uns
deures respecte al país on es troba, els quals requereixen

30
minutos
de trabajo
en clase

Pissarra.
Article
de
diari
que
tracti un cas
de violació
de
drets
fonamentals

60 minuts

Power Point,
ordinador,
pantalla i
projector

90 minuts
de
dinàmica
de grup

Materials
suministrats
pels
alumnes
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ajustar-se a les seves lleis i reglaments, així com a les
normes adoptades pel manteniment de l’ordre públic".
• Igualtat enfront de la llei: equitat de justícia i justícia
per a tothom.
• Igualtat entre homes i dones: les mateixes lleis
s'apliquen a homes i dones a Europa.
• No discriminació: "Es prohibeix qualsevol discriminació
per sexe, raça, color, origen ètnic o social,
característiques genètiques, idioma, religió o creença,
opinió política o de qualsevol altre tipus, pertinença a
una minoria nacional, propietat, naixement, discapacitat,
edat o orientació sexual". No ser discriminat és un dret i
és un deure no discriminar.
• Drets dels infants, de la gent gran i de les persones
discapacitades: "En totes les accions relacionades amb
els infants, empreses tant per autoritats públiques com
per institucions privades, l'interès per a l'infant ha de ser
el principal". S’han de preveure mesures per protegir,
integrar, donar dignitat i independència a persones grans
i amb discapacitats.
El formador exposarà cada dret en una diapositiva, ho
comentarà i iniciarà un diàleg amb els alumnes
demanant-los com es resolen aquests problemes en els
seus països d'origen, per així entendre les diferències. Al
terme de la sessió deuen emergir-ne aquestes
conclusions:
1) Independentment de les tradicions i cultures pròpies
dels migrants / refugiats, algunes pràctiques són il·legals
a Europa i són perseguides per la llei. Per tant, s’ha de
complir amb les lleis d'Europa, sota pena de tenir
problemes amb la justícia.
2) Que els immigrants / refugiats tenen els mateixos
drets que els ciutadans europeus a no ser discriminades
per raça, religió o sexe. Qualsevol violació d'aquests drets
pot ser castigada per la llei.
3) Que succeix quan un migrant / refugiat viu il·legalment
al país? Els permisos de residència han de ser el primer a
fer per estar protegits per la llei.
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UNITAT 2

DRETS ASSOCIATS A DEURES

Contingut

Entendre els conceptes de Carta Europea de Drets Fonamentals, en especial els vinculats amb la Llibertat,
la Igualtat i la Solidaritat.
Entendre la idea que els drets també estan lligats a uns deures.

Objectius

-

Entendre els conceptes de diversitat i tolerància

-

Entendre els principis que varen inspirar la Carta: dignitat humana, llibertat, igualtat i solidaritat.

-

Entendre el què s’espera de la societat i el què dels immigrants i refugiats en la vida diària.

Durada

4 hores

Consells per al
formador

Els formadors han d'animar els participants a sentir-se lliures per a expressar-se.
Els Els formadors han d'animar els alumnes a parlar i convidar-los a opinar.
El diàleg ha de ser ric i lliure. Els formadors han d'encoratjar tothom a participar.

Metodologia
formativa

Els alumnes treballaran en grup a l’aula. S’emprarà un estudi de cas per encoratjar el diàleg.
Es recomana un màxim de 5-10 alumnes per facilitar la participació.

Recursos
necessaris

Ordinador i projector.
Disposar les taules en cercle o en “U” per facilitar la participació.
Un estudi de cas.

Materials de
suport

Un estudi de cas.
Power-Point per a la presentació dels Drets Fonamentals.

29

MANUAL DEL FORMADOR D’ ADULTS EN INTEGRACIÓ D’EMIGRANTS I REFUGIATS

PLANIFICACIÓ DE L’UNITAT
Objectiu

Mètode

Exercici 1
Entendre la idea de drets i deures
quan hom aplica els drets
fonamentals

Breu resum dels drets següents:
-Educació: l'educació és obligatòria fins a l'edat de 16
anys a Europa. L’educació obligatòria és gratuïta.
-Treball: tots els ciutadans tenen dret al treball. Si hom
està aturat, pot gaudir de prestacions socials. Aquestes
difereixen molt entre els països europeus.
-Disposar d’un negoci: tot ciutadà pot iniciar una nova
empresa.
-Propietat privada: tots els ciutadans poden tenir
propietats i això ha de ser respectat.
-Condicions de treball justes: legislació laboral
obligatòria, que inclou unes condicions de treball segures
i saludables. Les lleis laborals poden diferir amplament
d'un país europeu a un altre.
-Seguretat Social i assistència social: dret a la salut i el
benestar social. També es presta suport social als
ciutadans més desfavorits. Diferencies considerables
entre països europeus.
-Salut: alguns tractaments mèdics es proporcionen
gratuïtament segons el país europeu.
Entendre que l’exercici d’aquests drets implica el
compliment d’uns deures, com ara els impostos, perquè
aquests beneficis socials es deuen pagar entre tots.
Entendre el concepte de solidaritat.

Durada
60 min

Equip
Presentació
PowerPoint.
Ordinador,
pantalla i
projector.
Estudi de cas.
Capítols
1 i 2.

MATERIAL FORMATIU PER A LA UNITAT 2
LA HISTÒRIA DE SARA I SALIM (CAPÍTOL 1)

Sara és una dona de 35 anys d'Etiòpia. Salim és també d'Etiòpia i té 54 anys.
Ella és un immigrant que s'ha reunit amb el seu marit Salim i els seus dos fills de 6 i 10 anys. El seu marit
era propietari d'un garatge amb el seu germà a Etiòpia, encara que mai no va tenir cap titulació i ara
treballa en un garatge amb el seu cosí fent petites feines de baixa qualificació. Però ell vol aprendre a
ser mecànic professional i obrir el seu propi negoci. D’un altra banda, el seu cosí no el podrà mantenir
molt més temps, ja que el seu és un treball temporal i el cosí té membres directes de la pròpia familia
als quals vol donar feina
Sara es va casar quan tenia 22 anys. Té pares vells i, com era la menor de set germans, la seva feina era
tenir cura d'ells fins i tot després de casar-se i tenir una família pròpia. També ajudava de tant en tant a
la botiga de queviures del seu oncle. Quan ella es va casar, la jove parella va viure amb els pares de
Salim fins que van morir.
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Sara va anar a escola fins als 18 anys, tot i que la seva educació es va interrompre sovint per les tasques
de la llar. Va aprendre una mica d'italià i, abans d'arribar aquí, va començar a aprendre una mica
d’espanyol.
Sara viu a Espanya des de fa 3 mesos i actualment pren classes d'idiomes 3 hores per setmana a casa
seva amb algú de la comunitat etíop que parla un espanyol prou bo.
Des que van arribar al país, s'han quedat amb el cosí del seu marit dins la comunitat etíop. Però hauran
d'anar-se a finals de mes i estan cercant un lloc per quedar-se, el que significarà viure en un indret de la
ciutat diferent d'on viuen ara i on els nens van a escola. Ells volen que els seus fills vagin a una bona
escola. Així doncs volen viure en una zona d'alta qualitat i no en un barri marginal perquè no volen
exposar els nens a les drogues i l'alcohol. El seu marit s'ha determinat a què als seus fills els vagi bé a
l'escola i que excel·leixin en l'esport.
El seu marit, que és una mica més gran que Sara, pateix d'hipertensió arterial, així que espera rebre
tractament mèdic.
Sara vol anar a un curs per a adquirir coneixements com a secretaria perquè vol treballar pel seu marit
com a recepcionista i secretaria. Però Salim no està d’acord amb què ella dugui a terme massa activitats
fora de casa i no creu que es requereixi cap qualificació; ell ja parlarà amb els clients. Aquesta és una
font de tensió per a ambdós.
Ella vol aprendre espanyol.
Tots dos volen poder enviar diners a casa a Etiòpia i potser en el futur portar aquí els seus familiars.
Volen ser actius en la comunitat etíop, però els-hi preocupa fer amics fora de la comunitat, sobre tot
perquè la comunitat etíop és molt tancada i es desaprova molt els compromisos amb la comunitat
d'acollida.
Ambdós visiten regularment la mesquita i a Salim li complauria inscriure els nens a una madrassa els
dissabtes on puguin assistir als estudis islàmics i conèixer l'Alcorà en detall.

LA HISTÒRIA DE SARA I SALIM (CAPÍTOL 2)

Sara troba la vida a Espanya molt diferent i molt difícil d'entendre.
Sara era amb Salim, parlant entre ells. Salim estava molt decebut; a Etiòpia s’imaginava que a Europa tot
era de franc, que tindria una bonica casa, un cotxe i una feina... S’havia guanyat fins ara la vida perquè
tenia una feina amb el seu cosí reparant automòbils. Si vol obrir el seu propi negoci, necessitarà diners,
així que decideix aconseguir una feina, estalviar diners i tenir un taller de cotxes en el futur.
Avui Salim ha aconseguit una nova feina, un veritable treball fora de la protecció de la seva família, però
s’adonat que el salari que li ofereixen amb prou feines l’ajuda a pagar el lloguer al seu pis nou (fins i tot
amb l'ajuda de les prestacions socials).
Va decidir acceptar el treball perquè sabia que era difícil trobar-ne avui, especialment per a algú sense
qualificació. Hi ha molts aturats esperant cada dia a l'oficina de treball. Molts espanyols tampoc no
tenen treball… Així que va decidir prendre aquesta feina perquè el seu cosí pugui continuar amb el
negoci familiar. La seva preocupació era... com pagaré les factures? Electricitat, aigua, transport públic...
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Sara va intentar consolar-lo i li va dir que aviat trobarien una solució.
L'endemà, Sara va conèixer la seva veïna, la senyora Accaoui. És del Marroc i té 3 fills i ha viscut 10 anys
a Espanya. La senyora Accaoui és molt agradable. Treballa com a cuinera en un hotel mentre que els
seus tres fills van a escola. D'aquesta manera, ella també pot guanyar-se la vida. El seu marit treballa en
un magatzem i amb aquests dos salaris tenen prou diners per enviar-ne a la seva família al Marroc i
estalviar-ne per al futur. Com Salim, el seu marit està decidit a iniciar un negoci. La senyora Accaoui li diu
a la Sara que vagi a l'oficina d'ocupació i també que visiti els serveis socials. Hauria de demanar cita i fer
una llarga cua, però val la pena fer-ho.
A Salim no acaba d’agradar-li la idea que Sara treballi fora de l'empresa familiar, però també pensa que
això podria ajudar-los a començar una nova vida i que en el futur, quan puguin estalviar diners, ell obrirà
el seu propi negoci i Sara treballarà amb ell.
A l'oficina d'ocupació, el funcionari (una persona molt seriosa que no somreia mai) li va explicar què
havia de fer per inscriure's com a demandant de feina. Li va parlar de la possibilitat d'assistir a un curs
gratuït per "cuidador auxiliar per a gent gran". Sara tenia poca experiència laboral a Etiòpia, però com
que va cuidar els seus pares, Sara va pensar que allò podria funcionar.
Sara es va sentir feliç, però estava molt atabalada amb tant de papers, formularis i burocràcia. Però al
final, amb l'ajuda de la senyora Accaoui ho va poder acabar i lliurar-ho a l'oficina d'ocupació. Salim
pensava que ella estava perdent el temps i que no se’n sortiria. Realment no li agradava la idea.
Sara també es va adonar que, mentre fos estudiant, les despeses haurien de continuar pagant-se i que
es moririen de gana abans d'acabar els estudis. Va ser llavors quan va visitar les oficines dels serveis
socials on va explicar la seva situació. La funcionària era una dona agradable i la va ajudar a omplir els 3
formularis diferents per demanar ajuda econòmica per pagar el lloguer i altres despeses com gas, aigua i
electricitat. També va rebre un títol de transport públic vàlid per un any. La funcionària li va recordar
que totes aquestes ajudes provenen dels impostos que aporten els ciutadans dels seus negocis o dels
seus sous. Per tant, tan aviat com la seva situació millorés, ja no podrà beneficiar-se d'aquests ajuts i
també hauria de pagar impostos. Sara estava satisfeta i va pensar que estaria contenta de contribuir si la
seva vida fora tan pròsper com la dels altres.
En acabar de l’oficina de serveis socials va sortir al carrer molt contenta, però es va trobar amb un home
molt groller. Era blanc, d’uns 50 anys, brut, anava vestit d'una manera molt estranya i estava begut. Li va
cridar: torna al teu país! Tornem la meva feina, estic al meu país! Vés-te'n a casa! Sara es va ofendre
molt. Com podia ser tan injust i groller? La gent que passava pel carrer es comportava com si res no
passes... Al cap d'una estona, una dona gran s’hi va apropar. “Estàs bé, estimada? No l’escoltis; està
begut i sempre ronda per ací demanant diners ", va dir-li. Sara va dir a la dona que estava bé i va marxar
cap a casa.
Al cap de pocs mesos, Sara completí el seu curs i va tenir la primera entrevista de feina. Gairebé tots els
seus companys del curs de cuidador ja en tenien de feina. Per què era tan difícil per a ella? Potser
perquè el seu coneixement de l’idioma era encara massa bàsic? Potser perquè era etíop? O per ser
negre?
L'empresari era un jove molt agradable, però oferia un sou molt baix i sense vacances. Va dir-li que l’hi
sortia massa car donar d’alta els seus empleats i que, per tant, no tindria Seguretat Social... Sara va dir-li
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que ella coneixia molt bé els seus drets i que la Seguretat Social era obligada... Llavors l’home va ser
molt groller: “Necessites el treball, o no?” va ser la seva reacció...
Sara va tornar a casa molt decebuda quan va descobrir que tenia una trucada per a una altra entrevista
de feina. Aquí el salari era una mica millor, l'empresa cobria la Seguretat Social, els caps de setmana els
tenia lliures i les condicions de treball eren dignes.
Ara, després d'uns mesos, Sara és molt feliç amb la feina. Els companys son molt amables i el treball
amb la gent gran és molt gratificant.
Ella I Salim estan estalviant i enviant diners a la seva família a Etiòpia. L'any vinent Salim obrirà el seu
negoci i Sara treballarà amb ell. Comencen a creure que tindran un bon futur a Espanya.

MATERIAL DE CLASSE PER A LA UNITAT 2

Frase per a comentar a la classe:
“Tolerància no és compartir creences sinó respectar les diferents creences dels altres”

Exercici 2
Article de premsa o d’internet
http://www.bbc.com/news/world-europe-34573825
"Núvies infantils" sirianes y dret internacional
“Augment alarmant" del nombre de matrimonis infantils dins les comunitats de refugiats sirians a
Jordània, l'Iraq i el Líban, segons Save the Children.
S’argumenta que protegeix les nenes d'agressió sexual i altres inconvenients.
Es considera també com a salvaguarda de l'honor familiar.
Redueix les càrregues econòmiques a les famílies de refugiats.
El matrimoni infantil, però, és una amenaça per la salut física i mental de les nenes.
La Convenció ho prohibeix en l’apartat sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra
la dona.
En la Declaració Universal dels Drets Humans (article 16) es tracta del dret al lliure i ple consentiment
d'ambdues parts.
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Majd, d’Alepo, creu que els sirians que arriben als Països Baixos haurien
de tenir en compte les lleis holandeses.

Vaig conèixer dos amics sirians d’Alepo, Majd i Samo. Els preocupa que la qüestió de les núvies infantils
estigui contaminant encara més la visió que els holandesos tenen del poble sirià i de la seva cultura.
"Els refugiats pateixen un xoc cultural en aquest moment. Portem les nostres creences, les nostres
tradicions i aquestes no són fàcils de trencar", diu Majd.
"El nostre problema és que els holandesos no poden veure les diferències que hi ha entre sirians. Però
és la nostra responsabilitat adaptar-nos a les noves normes”.
Samo recorda quan va coneixer en un camp de refugiats a Den Helder a una dona molt jove que era
casada.
"Tot que refugiat, jo era allà treballant en la distribució d'aliments. Em va commoure molt. Jo creia que
aquell nen era el seu germà petit. "Aquest és el meu fill", em va dir. Vaig quedar sorprès. Ella tan sols
tenia 14 anys i havia acceptat el seu destí. Però això no està bé".
Madjid fou adoptat informalment per una família holandesa que el convidava a menjar a casa seva i el
va ajudar amb l’idioma. Molts holandesos donen suport als que fugen de les zones de conflicte. Però hi
ha reptes complexos. I com mostra la reacció als informes sobre les núvies infantils, la integració cultural
pot ser complicada.
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ÀREA TEMÀTICA 2

INTEGRACIÓ

TÍTOL DEL MÒDUL

ENTENDRE L’EUROPA REAL RESPECTE A EL “SOMNI EUROPEU”

Contingut

El mòdul pretén ajudar els immigrants a entendre la diferència entre les seves aspiracions
com a nouvinguts i la realitat del viure i treballar a Europa, incloent-hi els obstacles amb què
s'enfronten. L'objectiu és donar-los suport en les seves decisions futures, tant en la seva vida
personal com professional, i ajudar-los a desenvolupar un pla d'acció per fer front i eliminar
els obstacles a mesura que treballen envers els seus objectius definitius. Aquest mòdul
considera com metodologies actives la reflexió, la planificació de les accions i la definició
d'objectius. També aborda els problemes que provoquen prejudicis i racisme i el com
gestionar-los.
Un element únic del mòdul vol ser reflexionar sobre les circumstàncies al voltant de l'estudi
de cas que s’ha creat per a aquest: el de la dona etíop que resideix a Espanya. La seva
història prové d'una selecció d'estudis de cas genuïns i serveix per a mostrar el més divers
possible tot un seguit de problemes, d’obstacles i d’oportunitats.

Objetius

Sensibilitzar els participants envers la diversitat cultural, els obstacles per a la integració
segons l'estudi de cas i, finalment, com aplicar-s’ho ells mateixos i al suport que rebran en el
futur. Introduir els participants en metodologies útils per ajudar-los a identificar les seves
metes i els obstacles per superar per aconseguir-les.

Unitats

UNITAT 3
Identificar els
obstacles amb què
s’enfronten els
immigrants i refugiats
així com la distància
entre la realitat i les
expectatives.

UNITAT 4
Gestionar les
expectatives i
obstacles mitjançant
l'establiment
d'objectius i un pla
d'acció.

Anar a la unitat

UNITAT 5
Entendre la diferència entre la
discriminació directa i indirecta. Ser
conscients de les situacions que es puguin
donar i com gestionar-les.

Anar a la unitat

2 hores

Anar a la unitat

Durada

2 hores

2 hores

Perfil dels alumnes

Els participants han de ser emigrants i/o refugiats.

Fites de l’aprenentatge

Al terme del mòdul formatiu, l’alumne ha d’haver assolit les següents fites:
Coneixements:
1) Conèixer i reconèixer les barreres a la integració.
2) Conèixer els elements SMART de la fixació d'objectius.
3) Saber com dividir els objectius del pla d'acció en altres més petits.
4) Entendre la diferència entre la discriminació directa i indirecta.
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5) Saber com detectar aquells incidents amb perill de sorgir racisme i prejudicis.
Aptituds:
1) Reconèixer la diferència entre les aspiracions de l'emigrant i la realitat de la vida a Europa.
2) Utilitzar i desenvolupar l'establiment d'objectius i la metodologia del pla d’acció.
3) Saber com emprar l’apropament adequat per als grups-objectiu amb diferents orígens
culturals y expectatives.
4) Suport als participants per fer front el racisme i la discriminació
5) Entendre com aplicar la teoria general a estudis de casos individuals.
Competències:
1) Desenvolupar maneres de reconèixer i eliminar els obstacles a la integració.
2) Desenvolupar formes de facilitar un pla efectiu d’acció i programació d’objectius.
3) Desenvolupar confiança en la gestió de problemes i de situacions de racisme.
4) Ajudar al participant a desenvolupar la capacitat d’extreure informació rellevant de
l'estudi de cas i com aplicar-la a situacions reals.
Material necessari

Notes, paper, bolígrafs, cartolines, tisores, marcadors, conexió a internet, pissarra, post-it,
impressora.

Metodologia formativa

Bainstorming, jocs, treball en grup, role-playing, simulació, estudi de casos.

UNITATS D’INTEGRACIÓ

UNITAT 3

ENTENDRE ELS OBSTACLES A LA INTEGRACIÓ

Contingut

El Consell Europeu promou la integració dels immigrants a la Unió Europea I, per assolir-ho, ha
identificat com a claus els següents indicadors:
-Llengua local: element rellevant per iniciar un diàleg intercultural.
-Ocupació: element essencial en el procés d'integració, ja que garanteix la participació
econòmica dels immigrants en la societat.
-Educació: ajuda als immigrants a assolir més graus d’èxit en la societat d'acollida.
-Inclusió social: contribueix a l’acceptació i comprensió de les diferents cultures i a combatre la
discriminació i l’exclusió social.
-Ciutadania activa: participació dels immigrants en el procés democràtic; uns ciutadans actius
fomenten la integració i reforcen el seu sentit de pertinença a la societat.

Objectius

Els formadors ajudaran els alumnes a conèixer durant el procés quin és el seu grau d'integració
amb l’objectiu que sàpiguen identificar objectius realistes que poden diferir dels de les seves
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expectatives.
Durada

2 hores

Consells per al formador

La unitat pretén explicar, i fer comprendre els participants, el procés d'integració i alguns dels
seus indicadors i, en particular, fer palesa la diferència que hi ha entre les expectatives dels
immigrants i refugiats nouvinguts i la realitat. Els participants empraran aquestes diferències
per identificar els obstacles què es trobaran i com a primer pas per abordar-los al “pla d'acció”
de la Unitat següent.

Metodologia formativa

Els alumnes treballaran principalment amb el contingut d'un estudi de cas. Aquest ha estat
dissenyat per mostrar el màxim possible de problemes, oportunitats i obstacles. Els
participants s’ajudaran dels seus coneixements i criteri per avaluar, segons l'estudi de cas i
l’experiència d’immigrants o refugiats en general, la diferència que hi ha entre les expectatives
i la realitat.

Recursos necessaris

Estudi de Cas. Capítol 1

Material de suport

Estudi de Cas. Capítol 1

PLANIFICACIÓ DE LA UNITAT
Objectiu
Reflexió sobre les expectatives
principals dels emigrants.

Mètode
Brainstroming: penseu en les principals expectatives - en
termes generals- de la gent quan es traslladi cap a
Europa, tant com a migrants forçats com a voluntaris.
Agrupeu-los en 4 categories principals.

Durada
15 min

Equip
Pissarra,
retoladors.

(Exemples més probables):
Prosperitat/treball
Educació
Seguretat
Salut
Dins de cada categoria, feu divisions per incloure-hi el
que “el somni” podria significar per a ells, començant
cada frase amb "Vull …”

25 min

Exemples:
"Vull aconseguir una bona feina."
"Vull aconseguir una feina ben pagada".
Penseu en diversos exemples per incloure en cada
categoria.
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Obstacles

Mireu-vos l'estudi de cas que s’ha proporcionat i
comproveu quantes d'aquestes expectatives ells les
comparteixen.

10 min

En un grup, anoteu en un full de paper o en una part de
la pissarra, quina és o seria la realitat enfront cada un
d'aquests somnis.

20 min

Arribats a aquest punt, s’hauria de tenir una idea clara de
quines són les diferències entre les expectatives i la
realitat. I en quins àmbits de la vida (per exemple,
formació/ocupació) hi ha les diferències més grans.
Nota: La realitat ha de reflectir la actulitat del país on
s’imparteix aquesta classe.
Ara estem a punt per donar un cop d'ull als obstacles
reals amb què és troba la integració.

Estudi de cas
Capítol 1

Pissarra

75 min

Pissarra,
retoladors

Mirant la llista de les realitats amb què s’enfronten els
immigrants, dividiu la classe en 3 grups i doneu 2 dels
següents temes a cada un d’ells.
Feu una llista de possibles obstacles relacionats amb
cada un dels apartats.
• Accés a l'educació
• Accés a l'ocupació
• Accés a les ajudes
• Accés a l'habitatge
• Accés a la Sanitat
• Accés a la seguretat
Al final de l'activitat, cada grup compartirà amb els altres
el que ha decidit. Dins del grup, reflexionar sobre els
indicadors identificats com a obstacles i si s’hi està
d’acord o no.
Vist l’estudi de cas (capítol 1) i utilitzant la informació en
aquest mòdul, completeu el full d'avaluació per SARA en
l'estudi de cas. Es desenvoluparà en el Mòdul 2 a través
de la planificació d’accions.

Full
d’avaluació
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UNITAT 4

PLA D’ACCIÓ

Contingut

Descobrir els moments claus en la vida d'algú, com aquests afecten les decisions futures, i com
desenvolupar les tècniques SMART per l'establiment d'objectius cap a un pla d'actuació eficaç
basat en l'eliminació dels obstacles. Al terme de la unitat, s’obtindrà una planificació temporal per
a l'estudi de cas i pels plans d'acció, tant per SARA com per SALIM. Valen com a exemples pràctics
per com els alumnes poden utilitzar aquesta metodologia pels seus casos.

Objectius

Arpendre a avaluar els objectius utilitzant l'anàlisi SMART (specific, measurable, agreed upon,
realistic and time-based). Utilitzar eficaçment la planificació temporal i aprendre a idear plans
d'actuació eficaços i realistes com a base.

Durada

2 hores

Consells per al formador

S’ha de veure aquesta unitat com una continuació de l’anterior, on s’ha treballat en els obstacles
de l'estudi de cas. Ara treballarem en el pla d'acció. En realitzar el rol-playing com SARA i SALIM,
cal que els participants recorrin a les seves experiències reals i als tipus d’elements que
considerats com a obstacles.

Metodologia formativa

Planificació temporal, objectius SMART, role-playing, escoltes actives i qüestions obertes fent
servir l'estudi de cas.

Recursos necessaris

Estudi de cas. Capítol 1

Material de suport

Planificació temporal.
Plantilla del pla d’acció.
Full de treball dels obstacles.
Informació d’objectius SMART a fixar.

PLANIFICACIÓ DE LA UNITAT
Objectiu

Mètode

Identificar els factors que influeixen
en les opcions d'ocupació.

Exercici

Feu que els alumnes tractin de reviure les seves vides fins
avui. Amb l’ajut del formador deuen escriure amb dates
aproximades els esdeveniments importants que han
succeït en les seves vides.
Ara, demaneu als alumnes que projectin la seva biografia
dos anys en el futur i que escriguin el que els agradaria
que succeís en aquest temps.
Finalment, demaneu-los que imaginin un període de
temps més llarg, de 5 anys, i que expliquin quins objetius
desitjarien assolir en aquest temps (una nova feina, un
nou habitatge, formar una família, etc).

Durada
30 min

Equip
Exemple de
biografia
preparada
per el
formador.

Bolígrafs,
tisores, paper
A3, revistes,
pega.
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Bé en parelles o en petits grups, els alumnes compartiran
i parlaran de les seves biografies. Un dels temes a tractar
hauria de ser:
Quina relació hi ha entre els objectius per als propers 2 i
5 anys i el que va succeir en el passat?
Aprenent de la experiència

Dividiu el grup en dos; un d’ells completara la biografia
de SARA, l'altre la de SALIM de l'estudi de cas,
assenyalant els moments clau en les seves vides, així com
els seus objectius a curt (2 anys) i a llarg termini (5 anys).

20 min

Estudi de cas.
Capítol 1

Activitat per a establir objectius

Treball en grup: registrar tots els objectius de Sara i Salim
en 2 i 5 anys i raonar si són objectius genuins. Per
avalauar-ho, cal preguntar-se:

30 min

Estudi de cas.
Capítol 1.
Paper.
Bolígrafs.

20 min

Estudi de cas.
Capítol 1.
Paper.
Bolígrafs.

Entendre que un objectiu sense un
pla és tan sols un objectiu. Molta
gent té idees, somnis, que mai no
succeïxen perquè mai no es
planifiquen.

Raonament SMART: per ajudar a
mantenir-se motivat en tot el procés
cap a la meta.

Fraccionament d’objectius.
Identificar parts rellevants i factibles.
Organització dels passos a donar.

• Son importants i personals?
• Son assequibles per mitjà de les accions pròpies?
• Hi ha cap possibilitat raonable de ser assolits?
• Han estat definits amb claredat i amb capacitat per
tenir un pla d'acció?
Introduïu el raonament SMART pera a la fixació
d’objectius. Avalueu ara en grups si aquests objectius
segueixen els criteris SMART:
. Són específics?
. Són mesurables (com saber quan s’han assolit)?
. Són assolibles (realistes)?
. Són pertinents?
. Hi ha terminis -una durada establerta-?
Formeu, novament, dos grups. Prenem els objectius de
Sara i Salim a 5 anys. Cada grup ha de dividir els objectius
en una sèrie de passes a curt termini on se superin els
obstacles a fer front. La classe ja va analitzar els obstacles
a la unitat anterior i aquests haurien de ser revisats en
aquesta unitat.

Pla d’actuació. Etapa 1.
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Pla d’actuació. Etapa 2.
Introducció d’una eina d’actuació per
a enregistrar la progressió dels
alumnes i ajudar-los a assumir la
responsabilitat del seu
desenvolupament personal i
professional.

Doneu ara a cada grup una còpia del pla d'actuació, que
ha d'adaptar-se a l'entorn local. En particular haureu de
centrar-vos en la secció on s’indiquen els responsables
de cada acció i on es garanteix un equilibri raonable
entre formador i alumne. Cada acció només es podra
enregistrar quan l'alumne estigui d'acord amb els seus
paràmetres.

20 min

Còpies dels
plans
d’actuació.

UNITAT 5

ENTENDRE ELS PREJUDICIS I EL RACISME

Contingut

Introducció a la discriminació. Com diferenciar entre discriminació directa i indirecta i com
combatre-la. Gran part de la unitat es realitza mitjançant role-playing o jocs de rol per oferir als
alumnes una experiència de primera mà sobre situacions típiques.

Objectius

Deixar ben clara la diferència entre la discriminació directa i la indirecta. Aportar idees i escenaris
per ajudar les persones a combatre la discriminació i per defendre els afectats. Aplicar aquest
aprenentatge als estudis de casos d’aquest mòdul per determinar si hi ha res en l'actitud o el
comportament de l'estudi de cas que podria conduir a un obstacle en forma de discriminació.

Durada

2 hores

Consells per al formador

Els coneixements sobre role-playing o joc de rol són essencials per aquesta unitat. És important
disposar d’accessoris o vestimenta per facilitar la participació. Si els alumnes són una mica
reticents, es poden fer uns exercicis previs de 30 minuts per trencar el gel. Si bé és important que
els participants tinguin un coneixement bàsic de la legislació sobre discriminació, aquesta unitat
no pretén cobrir-la amb detall. En tot cas, es proporcionarà ajut per tenir accés a la legislació
completa per revisar-la abans o després d'aquesta unitat.

Metodologia formativa

Xerrada, brainstorming, role-playing o joc de rol i reflexió.

Recursos necessaris

Escenaris per al role-playing o joc de rol.
Informació sobre la discriminació directa i indirecta.
La legislació vigent al país sobre discriminació.

Material de suport

Escenaris per al role-playing o joc de rol.
Estudi de casos.
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Definicions de discriminació.
Informació de discriminació directa i indirecta.

PLANIFICACIÓ DE LA UNITAT
Objectiu

Mètode

Introducció del concepte de
discriminació.

La diferència entre la discriminació directa i indirecta
s'explica als exemples. Tot s’ha d’incloure en el marc de
la legislació sobre discriminació del país d’acollida.

Durada
10 min

Nota: La discriminació directa sovint és més fàcil de
detectar i per tant, de legislar-hi en contra. En canvi, la
discriminació indirecta és més difícil d'identificar i, per
tant, molt més nociva. La majoria d’emigrants a Europa
occidental patiran aquesta última, donat que la legislació
sobre discriminació directa és relativament sòlida a tota
la UE.

Discriminació directa e indirecta.

Testimoniatge d’escenes quotidianes
de discriminació i com contrarestarles.

Una vegada formats, es demana als alumnes pensar en
altres exemples per així demostrar que han entès la
diferència entre la discriminació directa i la indirecta.

20 min

Role-playing o joc de rol.

10 min

El formador presenta l'estructura del joc de rol i explica
què pretén mostrar amb cada joc.
Expliqueu les 3 situacions i el paper de cadascuna de les
persones a cada una d’elles (vegeu el full del rol)

20 min

El grup considerarà abans d’iniciar els jocs de rol, quins
són els elements que podrien generar prejudicis, racisme
o discriminació (per exemple, la llengua, el color, la roba
(hijab), etc.).
Posar en pràctica el que s'ha après en
el role-playing.

Dividiu en tres el grup.
Proposeu a cada un dels grups un escenari, una situació i
un problema. En cada grup, una persona mostrarà els
seus prejudicis, una segona serà la víctima i una tercera
tractarà de mitigar els fets i defensar la víctima.
Escenari / situació / problema:

Equip
Recursos
d’internet.

Informació
de les lleis
sobre
discriminació al país
d’acollida.
Els formadors han
d’enllestir
abans
aquest
material.
Fulls amb
cópies de
jocs de rol
individuals,
amb
accesoris,
vestimenta,
etc

40 min
25 min de
preparació
i 5 min per
a cada
represen-
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Grup 1: Restaurant car (color).
Grup 2: Recepció al consultori del metge (idioma
deficient).
Grup 3: Entrevista de treball (portant un hijab).
Aplicar el que s’ha après en els estudis
de casos.

Acabades les tres representacions, preneu ara la mostra
dels casos de Sara Salim. El grup haurà d’identificar-hi les
discriminacions i els prejudicis i com assessorar-los i
defensar-los. Si això també fos un obstacle, s’hauria
d’incloure en el programa d’accions.

tació
(aprox.)

20 min

MATERIALS FORMATIUS UNITAT 3

ESTUDI DE CAS: LA HISTÒRIA DE SARA I SALIM (CAPÍTOL 1)
"Sara és una dona de 35 anys d'Etiòpia. Salim és també d'Etiòpia i té 54 anys.
Ella és un immigrant que s'ha reunit amb el seu marit Salim i els seus dos fills de 6 i 10 anys. El seu marit
era propietari d'un garatge amb el seu germà a Etiòpia, encara que mai no va tenir cap titulació i ara
treballa en un garatge amb el seu cosí fent petites feines de baixa qualificació. Però ell vol aprendre a
ser mecànic professional i obrir el seu propi negoci. D’un altra banda, el seu cosí no el podrà mantenir
molt més temps, ja que el seu és un treball temporal i el cosí té membres directes de la pròpia familia
als quals vol donar feina
Sara es va casar quan tenia 22 anys. Té pares vells i, com era la menor de set germans, la seva feina era
tenir cura d'ells fins i tot després de casar-se i tenir una família pròpia. També ajudava de tant en tant a
la botiga de queviures del seu oncle. Quan ella es va casar, la jove parella va viure amb els pares de
Salim fins que van morir.
Sara va anar a escola fins als 18 anys, tot i que la seva educació es va interrompre sovint per les tasques
de la llar. Va aprendre una mica d'italià i, abans d'arribar aquí, va començar a aprendre una mica
d’espanyol.
Sara viu a Espanya des de fa 3 mesos i actualment pren classes d'idiomes 3 hores per setmana a casa
seva amb algú de la comunitat etíop que parla un espanyol prou bo.
Des que van arribar al país, s'han quedat amb el cosí del seu marit dins la comunitat etíop. Però hauran
d'anar-se a finals de mes i estan cercant un lloc per quedar-se, el que significarà viure en un indret de la
ciutat diferent d'on viuen ara i on els nens van a escola. Ells volen que els seus fills vagin a una bona
escola. Així doncs volen viure en una zona d'alta qualitat i no en un barri marginal perquè no volen
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exposar els nens a les drogues i l'alcohol. El seu marit s'ha determinat a què als seus fills els vagi bé a
l'escola i que excel·leixin en l'esport.
El seu marit, que és una mica més gran que Sara, pateix d'hipertensió arterial, així que espera rebre
tractament mèdic.
Sara vol anar a un curs per a adquirir coneixements com a secretaria perquè vol treballar pel seu marit
com a recepcionista i secretaria. Però Salim no està d’acord amb què ella dugui a terme massa activitats
fora de casa i no creu que es requereixi cap qualificació; ell ja parlarà amb els clients. Aquesta és una
font de tensió per a ambdós.
Ella vol aprendre espanyol.
Tots dos volen poder enviar diners a casa a Etiòpia i potser en el futur portar aquí els seus familiars.
Volen ser actius en la comunitat etíop, però els-hi preocupa fer amics fora de la comunitat, sobre tot
perquè la comunitat etíop és molt tancada i es desaprova molt els compromisos amb la comunitat
d'acollida.
Ambdós visiten regularment la mesquita i a Salim li complauria inscriure els nens a una madrassa els
dissabtes on puguin assistir als estudis islàmics i conèixer l'Alcorà en detall.

LA HISTÒRIA DE SARA I SALIM (CAPÍTOL 2)
Sara troba la vida a Espanya molt diferent i molt difícil d'entendre.
Sara era amb Salim, parlant entre ells. Salim estava molt decebut; a Etiòpia s’imaginava que a Europa tot
era de franc, que tindria una bonica casa, un cotxe i una feina... S’havia guanyat fins ara la vida perquè
tenia una feina amb el seu cosí reparant automòbils. Si vol obrir el seu propi negoci, necessitarà diners,
així que decideix aconseguir una feina, estalviar diners i tenir un taller de cotxes en el futur.
Avui Salim ha aconseguit una nova feina, un veritable treball fora de la protecció de la seva família, però
s’adonat que el salari que li ofereixen amb prou feines l’ajuda a pagar el lloguer al seu pis nou (fins i tot
amb l'ajuda de les prestacions socials).
Va decidir acceptar el treball perquè sabia que era difícil trobar-ne avui, especialment per a algú sense
qualificació. Hi ha molts aturats esperant cada dia a l'oficina de treball. Molts espanyols tampoc no
tenen treball… Així que va decidir prendre aquesta feina perquè el seu cosí pugui continuar amb el
negoci familiar. La seva preocupació era... com pagaré les factures? Electricitat, aigua, transport públic...
Sara va intentar consolar-lo i li va dir que aviat trobarien una solució.
L'endemà, Sara va conèixer la seva veïna, la senyora Accaoui. És del Marroc i té 3 fills i ha viscut 10 anys
a Espanya. La senyora Accaoui és molt agradable. Treballa com a cuinera en un hotel mentre que els
seus tres fills van a escola. D'aquesta manera, ella també pot guanyar-se la vida. El seu marit treballa en
un magatzem i amb aquests dos salaris tenen prou diners per enviar-ne a la seva família al Marroc i
estalviar-ne per al futur. Com Selim, el seu marit està decidit a iniciar un negoci. La senyora Accaoui li
diu a la Sara que vagi a l'oficina d'ocupació i també que visiti els serveis socials. Hauria de demanar cita i
fer una llarga cua, però val la pena fer-ho.
A Salim no acaba d’agradar-li la idea que Sara treballi fora de l'empresa familiar, però també pensa que
això podria ajudar-los a començar una nova vida i que en el futur, quan puguin estalviar diners, ell obrirà
el seu propi negoci i Sara treballarà amb ell.
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A l'oficina d'ocupació, el funcionari (una persona molt seriosa que no somreia mai) li va explicar què
havia de fer per inscriure's com a demandant de feina. Li va parlar de la possibilitat d'assistir a un curs
gratuït per "cuidador auxiliar per a gent gran". Sara tenia poca experiència laboral a Etiòpia, però com
que va cuidar els seus pares, Sara va pensar que allò podria funcionar.
Sara es va sentir feliç, però estava molt atabalada amb tant de papers, formularis i burocràcia. Però al
final, amb l'ajuda de la senyora Accaoui ho va poder acabar i lliurar-ho a l'oficina d'ocupació. Salim
pensava que ella estava perdent el temps i que no se’n sortiria. Realment no li agradava la idea.
Sara també es va adonar que, mentre fos estudiant, les despeses haurien de continuar pagant-se i que
es moririen de gana abans d'acabar els estudis. Va ser llavors quan va visitar les oficines dels serveis
socials on va explicar la seva situació. La funcionària era una dona agradable i la va ajudar a omplir els 3
formularis diferents per demanar ajuda econòmica per pagar el lloguer i altres despeses com gas, aigua i
electricitat. També va rebre un títol de transport públic vàlid per un any. La funcionària li va recordar
que totes aquestes ajudes provenen dels impostos que aporten els ciutadans dels seus negocis o dels
seus sous. Per tant, tan aviat com la seva situació millorés, ja no podrà beneficiar-se d'aquests ajuts i
també hauria de pagar impostos. Sara estava satisfeta i va pensar que estaria contenta de contribuir si la
seva vida fora tan pròsper com la dels altres.
En acabar de l’oficina de serveis socials va sortir al carrer molt contenta, però es va trobar amb un home
molt groller. Era blanc, d’uns 50 anys, brut, anava vestit d'una manera molt estranya i estava begut. Li va
cridar: torna al teu país! Tornem la meva feina, estic al meu país! Vés-te'n a casa! Sara es va ofendre
molt. Com podia ser tan injust i groller? La gent que passava pel carrer es comportava com si res no
passes... Al cap d'una estona, una dona gran s’hi va apropar. “Estàs bé, estimada? No l’escoltis; està
begut i sempre ronda per ací demanant diners ", va dir-li. Sara va dir a la dona que estava bé i va marxar
cap a casa.
Al cap de pocs mesos, Sara completà el seu curs i va tenir la primera entrevista de feina. Gairebé tots els
seus companys del curs de cuidador ja en tenien de feina. Per què era tan difícil per a ella? Potser
perquè el seu coneixement de l’idioma era encara massa bàsic? Potser perquè era etíop? O per ser
negre?
L'empresari era un jove molt agradable, però oferia un sou molt baix i sense vacances. Va dir-li que l’hi
sortia massa car donar d’alta els seus empleats i que, per tant, no tindria Seguretat Social... Sara va dir-li
que ella coneixia molt bé els seus drets i que la Seguretat Social era obligada... Llavors l’home va ser
molt groller: “Necessites el treball o no?” va ser la seva reacció...
Sara va tornar a casa molt decebuda quan va descobrir que tenia una trucada per a una altra entrevista
de feina. Aquí el salari era una mica millor, l'empresa cobria la Seguretat Social, els caps de setmana els
tenia lliures i les condicions de treball eren dignes.
Ara, després d'uns mesos, Sara és molt feliç amb la feina. Els companys són molt amables i el treball
amb la gent gran és molt gratificant.
Ella I Salim estan estalviant i enviant diners a la seva família a Etiòpia. L'any vinent Salim obrirà el seu
negoci i Sara treballarà amb ell. Comencen a creure que tindran un bon futur a Espanya.
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FULL D’AVALUACIÓ
Mesura de la
integració

Obstacle 1

Obstacle 2

Obstacle 3

Obstacle 4

Accés a
l’educació
Accés al
treball
Accés
als ajuts
Accés al
habitatge
Accés a la
Sanitat
Accés a la
seguretat

L'eliminació o la mitigació de les barreres (obstacles) identificades aquí, es caracteritzarà com una
actuació clau en el pla d'acció per a immigrants/refugiats.
Nota: Quan es parla d’acció, s’ha de tenir en compte la persona responsable d'aquesta acció. Poden ser
els mateixos emigrants un bon mitja de suport? Els resultats milloren quan es dóna llibertat i alè als
emigrants per adreçar-se a les seves pròpies barreres.

MATERIAL FORMATIU UNITAT 5
Escenaris i situacions per a un role-playing (joc de rol).
En cada joc hi participen un mínim de 3 persones.
. El primer rol o paper per assignar és aquell de la persona discrimintòria, l’AGRESSOR.
. El segon paper és el de la persona discriminada, la VÍCTIMA.
. Un tercer paper és per a la persona que intenta intervenir, el DEFENSOR.
(El primer i tercer rol el poden representar més d’una persona)
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Situació 1
L’escenari: un restaurant car o un hotel.
El problema: dubtes per la presència d’una persona pel seu color i aspecte general.
La VÍCTIMA arriba a un restaurant car per trobar-se amb un amic. El/ella ha arribat massa aviat i el seu
amic encara no hi és. No pot recordar el seu cognom, així que quan l’hi demanen amb qui es vol trobar,
només pot respondre a mitges sense que el maître pugui verificar la reserva (AGRESSOR).
El maître ho troba sospitós. En general, mai no tenen clients que pertanyen a minories ètniques perquè
el restaurant és car i assumeixen que les minories ètniques no ténen diners. No creu que es vulgui
trobar amb ningú, però sí que pot començar a pidolar o a robar i l’hi preocupa la reputació del lloc, ja
que molts altres clients s’han sorprès de veure la VÍCTIMA entrar al restaurant.
Tant la vestimenta de la persona como el pobre llenguatge poden ser part del problema
S’ha de representar aquest paper amb agressivitat i escepticisme envers la persona pertanyent a una
minoria ètnica. Presenteu ara el DEFENSOR, que pot ser un altre comensal que tracti de resoldre el
problema, o el mateix amic amb el qual es pensava trobar per dinar al restaurant.
Teniu en compte el llenguatge corporal i el to de veu.
Després penseu si hi ha res que l’immigrant podria haver fet per millorar la situació. Pregunteu-vos
també, què s’ha de dir a qui està discriminant quan hom fa el paper de defensor.

Situació 2
L’escenari: la recepció d’una consulta mèdica.
El problema: la dificultad amb l’idioma.
Un immigrant nouvingut arriba 15 minuts tard a la consulta del metge perquè s’ha perdut. El seu
espanyol (llengua d’acollida) no és gaire bo. La recepcionista li nega la cita amb actitud grollera sense fer
cap esforç per entendre’l. Tampoc vol fer cap concessió. L'emigrant es comença a enutjar. Finalment
intervé un altre membre de la consulta per mirar de resoldre el conflicte.
Penseu en la importància del llenguatge corporal i si l'AGRESSOR té raó en el que diu o està utilitzant un
llenguatge massa complex per l’immigrant.
Reflexioneu després sobre si hi ha res que l’immigrant podria haver fet per millorar la situació. Penseu
alhora què és el més adient que es pot dir a una persona que està discriminant si vosaltres sou qui
defensa l’agredit.
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Situació 3
L’escenari: el primer dia en una nova feina.
El problema: la dona musulmana que du vel.
Una dona musulmana que du vel comença a treballar en una oficina on hi ha una altra dona. A la seva
companya de treball no l’hi agrada que porti vel, així que comença a fer-li preguntes grolleres i
personals. L’hi suggereix que posa en dubte el seu possible encaix a l’empresa, llevat que comenci a
vestir-se com tothom. Quan la dona musulmana intenta explicar-li per què du vel, l'altra dona comença
a queixar-se pel nombre d'estrangers treballant a l’empresa.
Llavors, un altre treballador que ho ha escoltat, fa costat a la dona musulmana per defendre-la.
Penseu en el llenguatge corporal i en la rellevància del que es diu.
Reflexioneu després sobre si hi ha res que l’immigrant podria haver fet per millorar la situació. Penseu
alhora què és el més adient que es pot dir a una persona que està discriminant si vosaltres sou qui
defensa l’agredit.

INFORMACIÓ PER EXPLICAR ELS CONCEPTES DE DISCRIMINACIÓ DIRECTA I INDIRECTA
La Llei d'igualtat fa una distinció important entre discriminació directa i indirecta. És il·legal discriminar a les
persones amb "característiques protegides", el tractar-les de manera menys favorable per ser qui són. És el que
es coneix com a discriminació directa.
Aquestes característiques inclouen: l’edat, una discapacitat, qüestions de sexe, l’orientació sexual, el matrimoni,
l’estat civil, l’embaràs i la maternitat, la raça, la religió, la idiología i el gènere.
No és necessari pertànyer a aquest grup per a ser igualment discriminat. Si hom sospita que teniu qualsevol de
les característiques descrites i com a consqüència rebeu un tracte menys favorable, això serà considerat
discriminació directa per percepció.
Igualment, si rebeu un tracte menys favorable perquè un company, un soci, un familiar o un amic té una
característica protegida, es tractarà de discriminació directa per associació. També és possible ser discriminat per
ser (o no ser) d’una religió determinada o tenir (o no tenir) certa idiologia.
Els exemples de discriminació directa deguts a qualsevol de les característiques descrites, inclouen
l’acomiadament, les negacions de treball o de promoció, així com unes condicions adverses de treball.
La discriminació indirecta es produeix quan les pràctiques, les polítiques o els procediments d'una organització
tenen l'efecte de perjudicar a tothom que comparteixi certes de les característiques descrites.
La discriminació indirecta pot no ser il·legal si un empresari pot demostrar que hi ha una "justificació objectiva"
per la seva actuació. Això implica demostrar “una actuació proporcional per aconseguir un objectiu legítim”.
La intenció ha de ser legítima i amb un objectiu real, com les necessitats econòmiques per gestionar un negoci.
Però argumentar que “és més car no discriminar”, és poc probable que es consideri una justificació vàlida.
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Aquesta ha de ser, també, una mesura proporcionada, on l'impacte discriminatori sigui àmpliament superat per
la importància i els beneficis de l'objectiu. I, sempre, un cop esgotades totes les opcions d’alternatives raonables
menys discriminatòries.
Els casos de discriminació directa mai no tenen una defensa justificada, excepte quan es tracta de l’edat. És el cas
de les indemnitzacions avantatjoses per acomiadament a treballadors de certa edat. Aquestes poden no ser
discriminatòries perquè reflecteixen els problemes amb què s’enfronten els treballadors de més edat quan
perden la feina.
http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=4614

Exemples de discriminació indirecta.
1) Un club esportiu tan sols accepta clients censats. Aquesta norma s'aplica per igual a tots els clients. Però és
poc probable que els gitanos constin en el cens i, per tant, els serà més difícil l’accés al club.
Aquest podria ser un cas de discriminació indirecta donada la característica protegida de l’etnia gitana. Sembla
una norma justa, però té un efecte negatiu en aquest grup particular de persones.
2) Una clàusula del seu contracte diu que potser haurà de viatjar per Espanya d'ací poc. Però és difícil que vostè
pugui fer-ho al ser una dona amb nens petits. Per tant, aquesta clàusula la posa en particular desavantatge, així
com a totes les dones, perquè el més probable és que també hagin de cuidar els seus fills.
Aquesta clàusula és, doncs, qüestionable, ja que us afecta personalment, fins i tot si encara no us han demanat
viatjar.
3) El vostre òptic té com a norma permetre als treballadors en actiu el pagament a terminis de les ulleres.
Aquesta regla s'aplica a tots els clients, amb independència de les seves característiques (aquest és el grup de
comparació). Com vostè no treballa perquè és pensionista, no pot pagar-se les ulleres a terminis. Per tant, la
norma de l’òptic posa en desavantatge tant a vostè com a tots els altres jubilats que també volen comprar a
terminis.
Com els pensionistes estan inclosos dins de l’apartat protegit per l’edat, podria donar-se una discriminació
indirecta, ja que el grup de persones que comparteixen la característica protegida d'edat es troba en
desavantatge en comparació amb altres grups.
https://www.citiSensadvice.org.uk/law-and-courts/discrimination/what-are-the-different-types-ofdiscrimination/indirect-discrimination/

Exemple de discriminació directa.
1) Sou una dona que treballa com a venedora i informeu el vostre empresari que voleu canviar de sexe i
convertir-vos en un home. Com a conseqüència - i en contra dels vostres desitjos - ús canvia’n a una feina aïllada
sense contacte amb els clients. Aquest és un exemple de tractament desfavorable pel canvi de sexe.
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2) Un club juvenil té diferents horaris d’apertura per a les comunitats asiàtiques i les negres. Es tracta d'una
política deliberada del club per evitar problemes entre les dues comunitats. Això és segregació racial i és, també,
discriminació il·legal.
3) Sou d'ètnia gitana. Els gitanos formen part d'un grup ètnic segons la Llei d'Igualtat i, per tant, comparteixen la
protecció a les ètnies. Voleu celebrar el vostre casament a l'hotel del barri, però el gerent us informa que l'hotel
està ple els pròxims mesos. En marxar, escolteu el mateix gerent dir a una altra parella no gitana, que l'hotel
estarà disponible per al seu casament dins de dues setmanes.
4) Sou heterosexual. Una agència immobiliària es nega a deixar-vos un apartament perquè pensa que sou
homosexual. Això és un exemple de discriminació directa per percepció d’orientació sexual, que és una
característica protegida per la Llei d'Igualtat.
5) A la feina rebeu una amonestació del vostre empresari perquè us heu absentat per anar a cuidar el vostre fill
amb discapacitat. Però no ho ha fet amb altres treballadors amb temps similars fora del treball. Això és
discriminació directa per associació gràcies a la característica protegida de la incapacitat.
https://www.citiSensadvice.org.uk/law-and-courts/discrimination/what-are-the-different-types-ofdiscrimination/direct-discrimination/
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ÀREA TEMÀTICA 3

CULTURA EUROPEA

TÍTOL DEL MÒDUL
Contingut

GENERALITATS DE LA CULTURA EUROPEA
S'examina i analitza la Unió Europea en la teoria i en la pràctica.
L'objectiu és promoure la comprensió de la Unió Europea a través de dues unitats en les
quals els immigrants podran comparar la situació d’Europa abans i després de la
unificació. Discussió sobre els beneficis i els desavantatges des de diferents perspectives.

Objectius

Donar informació als immigrants perqué entenguin que el projecte d'unificació europea
és un procés a llarg termini on es tracta de mantenir la pau entre països que foren antics
rivals. Quedarà clar al final de les unitats, l’ardu esforç que s’ha fet per aconseguir la
unificació actual i el que es fa en l'actual procés d'establir uns acords. Un model que
podria servir d’inspiració per a altres regions del món.
Orientar els formadors sobre com treballar amb el grup objectiu revisant els temes
abans esmentats i, com a preparació, comprovar el seu coneixement i la seva
comprensió del desenvolupament i la situació actual de la Unió Europea.
Introduir l'evolució històrica i les idees fundacionals de la UE.

Unitats

UNITAT 6

UNITAT 7

La UE en la teoria: explicació del procés de la La UE en la pràctica: els alumnes
unificació i la seva evolució. Els alumnes analitzaran la influència o l'impacte de la
coneixeran les fites aconseguides en les UE en les seves vides diàries.
dècades des de la Segona Guerra Mundial fins
Des de les perspectives diverses dels
avui.
alumnes, aquests debatran sobre els pros
Els participants seran conscients de les i contres de la situació actual de la UE.
dificultats per entendre l'evolució històrica de
la UE.
Anar a la Unitat

Anar a la Unitat
Durada

3 hores

2-3 hores

Perfil dels alumnes

Els alumnes participants són emigrants i/o refugiats.

Resultats

Al terme d’aquest mòdul formatiu, l’alumne ha de:
Conèixer:
1) Els antecedents històrics i els fets destacats sobre el desenvolupament de la
UE des de la Segona Guerra Mundial fins avui.
2) La influència i l'impacte en la vida diària de les persones que viuen en la UE,
sobretot en els nouvinguts.
3) Els arguments comuns en pro i en contra sobre l’actual Unió Europea.
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Tenir capacitat per:
1) Reconèixer la diferència entre la UE teòrica i l’impacte real en la vida diària.
2) Utilitzar l'enfocament adequat amb els grups que pertanyen a diferents
cultures, antecedents històrics i sistemes polítics.
3) Entendre com analitzar la història i la vida personal dels participants.
4) Donar suport a l’hora de tractar les diferents perspectives dels sistemes polítics i
com formular arguments a favor i en contra.
5) Entendre les dificultats inherents a la unitat.
Saber:
1) Ajudar a facilitar la comunicació i a resoldre amb èxit les discussions al voltant
de pensaments oposats, així com saber formular els arguments adequats.
2) Crear confiança en les discussions relatives a la UE amb arguments diferents i
oposats.
3) Ajudar a extreure del material que s’ha proporcionat de la UE, la informació
rellevant i saber com aplicar-la a les situacions reals.
Recursos necessaris

Pissarra, notes, paper, cartells, retoladors, post-it, fulls de treball i de joc tal como es fa
saber.

Metodologia formativa

Els mètodes formatius que es faran servir són els següents:
• Diàlegs oberts, entrevistes.
• Jocs (Bingo, de taula…)
• Activitats destinades al desenvolupament de la dinàmica de grup.
• Activitats per reviure coneixements ja existents sobre el tema a tractar. Per exemple,
dibuixar de memòria un mapa d’Europa. Els alumnes participaran de forma individual i
en parelles, així com en grups petits i grans.
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UNITATS DE CULTURA EUROPEA
UNITAT 6

UNIFICACIÓ EUROPEA

Contingut

Aquesta unitat se centra en el procés d'evolució històrica de la Unió Europea, la situació actual
i el seu possible paper inspirador per a altres parts del món.

Objectius

Els formadors donaran suport al grup d’emigrants i refugiats per tal que puguin reflexionar i
entendre el procés i el desenvolupament d'unificació d’Europa, així com les fites acomplides
en les dècades posteriors a la Segona Guerra Mundial fins als nostres dies.

Durada

3 hores

Consells per al formador

Romandre ben informat sobre els moments claus en el desenvolupament històric de la UE, per
tal d'ajudar els participants en la preparació d'exercicis. Manteniu-vos al dia sobre els
esdeveniments polítics actuals, per tal de mantenir la rellevància en el material
d'ensenyament.

Metodologia formativa

Els participants empraran diversos mètodes d’aprenentatge, principalment jocs (com el
Bingo), debats oberts, treball en grup i activitats intel·lectuals.

Recursos necessaris

Fotos d’un equip de futbol.
Fets i dates de la història de la UE:
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_es
Exemples de disenys de banderes:
https://designdenhaag.eu/symbols
Poster “EU-History” (descarregable en anglès i alemany):
http://www.bpb.de/shop/lernen/falter/148505/zeitleiste-die-europaeische-union

Material de suport

Preparació:
Imatge de l'equip de futbol (vegeu el material adjunt. Fotos lliures de copyright).
Exercici 2:
“Bingo – Europa”. Es demana als alumnes preparar una llista dels països europeus i les seves
capitals.
Exercici 3:
Fitxes amb 5-7 esdeveniments polítics importants en la vida europea.
Exercici 4:
Pòster "Història de la UE" (enllaç de descàrrega gratuïta a Bibliografia). Targetes d’índex amb
esdeveniments importants per dècades en la història de la UE, segons el pòster "Història de la
UE (EU-History)".
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PLANIFICACIÓ DE LA UNITAT
Objectiu
Escalfament

Activar els
coneixements

Mètode
Brainstorming: escriviu “Unió Europea” a la pissarra,
pregunteu "què és una unió" i mostreu la imatge d'un equip
de futbol. Els participants hauran de crear un mapa mental a
la pissarra i debatre-ho.
Individualment, els alumnes dibuixaran de memòria en un full
de paper un mapa d’Europa.

Durada

Equip

5 min

Foto d’un equip de
futbol

5 min

Full de paper en blanc

15 min
Exercici 1

En el treball en grup, els alumnes hauran d’escollir 15 països
europeus amb la seva capital i marcar-ho en el mapa que han
dibuixat.
“Bingo- Europa”

Exercici 2

El coneixement dels països europeus es comprova en el joc de
Bingo, on el formador pregunta sobre un país/capital. Amb 4
respostes correctes seguides es fa "Bingo" (també es pot jugar
en grups petits).

15 min

Debat

A la classe es debatran ambdós exercicis.
Quines són les raons per explicar els problemes
dels alumnes amb el mapa? Amb quines parts hi ha dubtes?
Quins problemes hi ha per identificar les capitals?
Sobre la base d'aquesta experiència en l’exercici d’Europa,
valoreu quines són les dificultats del grup i quin tipus d'ajuda
és necessària.

15 min

Exercici 3

Per visualitzar i reflexionar sobre els esdeveniments i
l'evolució històrica, el formador mostrarà en la pissarra 5-7
fets polítics importants en la seva vida.

20 min

Visualització de
les èpoques

Exercici individual: els alumnes escriuran en les targetes de 5
a 7 esdeveniments històrics o polítics que hagin influït en la
seva vida.
En una cara de la targeta, escriure l'esdeveniment. Al darrere
escriure la data (mes i any). Recolliu les targetes.

Targetes

Llista amb 5-7 fets
polítics a la UE

Formeu un cercle amb grups de 3-4 participants. Cada grup
rep la mateixa quantitat de targetes. Un participant comença
posant una targeta a terra. Cada grup en posarà una davant o
darrere de la primera. Si un grup dubte, pot voltar la targeta
per verificar les dates. El grup sense targetes, guanya.
Exercici 4
Visualitzar la
creació de la UE

Ara col·loqueu el pòster "Història de la UE" i les targetes
contenen esdeveniments. Els alumnes prendran targetes
d’una determinada dècada i hauran de trobar els membres
del seu grup amb la dècada corresponent.
En grups de 4-5: localitzar la dècada que s'indica en les
targetes i consultar els esdeveniments importants en el
pòster. Investigar en europa.eu sobre l'esdeveniment i
preparar una breu presentació.

50 min

Pòster de la EU
Targetes amb
esdeveniments de cada
dècada en consonància
amb el pòster
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Sobre la base d'aquests exercicis i resultats, reflectir dins del
grup el coneixement de fets històrics i dates relatives al
desenvolupament de la UE.
Presentació

Cada grup posarà a la pissarra la seva targeta d’una dècada i
farà una exposició sobre l’esdeveniment que han investigat.
La presentació a la clase pot ser completada amb l'intercanvi
d’experiències personals, fets històrics i to tallo que enriqueixi
el coneixement de la UE.

25 min

Pissarra

Exercici 5:

Cada alumne dibuixarà una nova bandera per a la Unió
Europea.
Per a inspirar-se, poden consultar la web:
designdenhaag.eu/symbols
Presentar a classe, les banderes i les conclusions.

10 min

Paper, retoladors,
bolígrafs

Dibuixar una
nova bandera
de la UE
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UNITAT 7

PROS Y CONTRES DE LA UNIÓ EUROPEA

Contingut

El grup ha de comparar la situació d'Europa abans i després de la unificació i discutir els seus
beneficis i desavantatges des de diferents perspectives.

Objectius

Augmentar per part del formador la consciència sobre l'Europa anterior i posterior a la Segona
Guerra Mundial, així com per la situació actual de la UE, els seus pros i contres i el seu impacte en
la vida quotidiana d’immigrants i refugiats. Es recomana fomentar l'intercanvi de punts de vista.
Els alumnes prendran consciència tant dels seus coneixements com també dels sentiments i
emocions al voltant de l'impacte de la UE en les seves vides diàries.

Durada

2-3 hores

Consells al formador

Estigueu ben informats dels debats actuals a favor i en contra de l’Unió Europea.

Metodologia formativa

L’aprenentatge es fa mitjançant l'ús d'una ampla varietat de mètodes, com taules rodones,
treball en grup, activitats intel·lectuals i el joc de taula de la UE.

Recursos necessaris

Fotos de productes europeus.
Fotos de la Segona Guerra Mundial i el pont d’Öresund.

Material de suport

Preparació:
Fotos de productes europeus (per exemple, formatges de França, whisky d'Escòcia, salsitxes de
Polònia, víns d'Espanya. Exemples en la secció de material de formació).
Exercici 1:
Fulletó Cocktail-Party. L’EU en la vida quotidiana.
Dissenyeu el fulletó amb les següents qüestions:
"Com és la teva vida diària a la UE?".
"Anomena tres diferències entre els països de la UE".
"De què discuteix la gent quan parla de la Unió Europea?".
"Què en pensa la gent del teu país de la Unió Europea?".
Exercici 2:
Imatge de la Segona Guerra Mundial i del pont d’Öreson (podeu copiar les fotos. Són lliures de
copyright)
Llista de fets concrets en els països europeus abans i després de la unificació.
Exemple:
Abans: cada país tenia moneda pròpia i calia canviar-la per viatjar o fer negocis.
Després: l'Euro com a moneda compartida - facilita el comerç i viatjar.
Exercici 3:
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Una entrevista o un article que reflecteixi una crítica sobre els pros i els contres de la UE en el
quefer diari dels ciutadans. (Exemples: el lliure comerç, el transport gratuït, el lliure moviment de
capitals, responsabilitats i lleis compartides).
Exercici 5:
EU-joc de taula: el material es durà a terme a classe
Fitxes / targetes
Pissarra
Retoladors

PLANIFICACIÓ DE LA UNITAT
Objectiu

Mètode

Durada

Equip

Preparació

Mostreu fotos de productes europeus.
Exemple: formatges de França, whisky d'Escòcia,
salsitxes de Polònia, vins d'Espanya.
Els alumnes escriuran exemples a la pissarra.

5 min

Fotos de
productes
europeus

Exercici 1

Repartiu un full amb les següents qüestions:
"Com és la teva vida diària a la UE?".
"Anomena tres diferències entre els països de la UE".
"De què discuteix la gent quan parla de la UE?”.
"Què en pensa la gent del teu país de la Unió Europea?".
Els alumnes triaran un company per respondre a cada
una de les preguntes.

25 min

Fulletó
Cocktail-Party
amb
preguntes

40 min

Fotos de la
Primera
Guerra
Mundial i del
Parlament
Europeu

Cocktail-Party

Debateu a classe sobre les conclusions. La reflexió sobre
aspectes emocionals i sentiments personals hauria
d'ajudar a prendre consciència sobre el punt de vista
personal així com a destacar les emocions que cal
considerar quan es treballa amb immigrants. Els aspectes
amb forta càrrega emocional també poden formar part
de les aportacions per reflectir les realitats de la UE.
Assegureu-vos de reflectir-ho com a emocions i no com a
fets.
Exercici 2
Els canvis a Europa

Els següents exercicis se centraran en el canvi que s’ha
produït a la Unió Europea des de les guerres mundials
fins a unificació actual.
Mostreu a la pissarra una imatge de la primera Guerra
Mundial i un altre del Parlament de la UE, escriviu a sota
"abans" i "ara" i pregunteu "com ha canviat la Unió
Europea".
Debat a la classe.
Ara escriviu a la pissarra llistes sobre fets a Europa abans
i després de la unificació. Demaneu els alumnes que

Llista amb
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formin 3 grups, cadascun d’ells centrat en un d’aquests
temes: "Gent", "Economia" i "Política".
Cada grup haurà d’anotar els fets que pertanyin al seu
tema en les fitxes i mostrar-ho a classe.

esdeveniments a
Europa abans
i desprès de
la unificación

Feu que els alumnes s’entrevistin treballant la següent
pregunta: "En el futur, quines decisions no hauria de
prendre la UE sinó els països individualment?" Per tancar
aquesta discussió, centrar-se en els possibles resultats
tenint en compte el que s’ha argumentat a la classe.
Exercici 3
Pros y contres de la UE

Ara centrarem l’atenció en els pros i contres de la UE; les
idees sobre aquest tema des del punt de vista del grup
d’alumnes es discutiran més endavant.

Targetes

25 min

Article de
premsa o
entrevista
que mostri la
vida en la UE

20 min

Targetes

20 – 30
min

Joc de taula I
preguntes

Formant grups, els alumnes llegiran l'entrevista a un
ciutadà europeu que va anar a viure a un altre país
europeu per treballar.
Els grups diràn la seva donant exemples de:
a) Les 4 llibertats de la UE: lliure moviment de
capitals, persones, béns i serveis.
b) Pros i contres de la UE, ampliant els exemples ja
esmentats.
Es presenten les conclusions en la classe, demanant a un
alumne exposar-ho i escriure-ho a la pissarra.

Exercici 4
La EU com a exemple de bones
pràctiques

D’acord amb això, es farà un intercanvi d’opinions sobre
els pros i contres des del punt de vista dels immigrants i
refugiats.
Dins el debat de grup sobre els pros i contres sobre
l’actual UE, caldria preguntar-se: fins on és la UE un
exemple de bones pràctiques en la tasca d’unificació de
països, i fins on no ho és?
Considerar fins a quin punt l’exemple de la UE pot servir
com un model per a les regions d'origen dels immigrants.
Tasca individual: cada alumne escriu 3 coses que li
agradaria que fes la UE i després ho comparteix amb la
classe.

Exercici 5
Joc de taula EU

Partint dels exercicis anteriors, escriviu en unes noves
targetes aquelles preguntes que puguin ser importants
per entendre tant la UE com la vida diària als estats
europeus.
Les respostes s’escriuran al dors de les targetes. El focus
s’hauria de posar sobre qüestions comunes, tant des
d’una perspectiva personal com des de la de grup.
El joc de taula pot ser, per exemple, el “parxís”, amb les
caselles ja marcades per respondre a les preguntes de les
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targetes. Si la resposta és correcta, el jugador continua
jugant; si falla, haurà de retrocedir sis caselles.

MATERIAL FORMATIU DE LA UNITAT 6
Exercici de preparació:
Què és una unió?
Fotos d’equips de futbol

Exercici 2:
Canvis a Europa: cap a la unificació
Fotos de la Primera Guerra Mundial y del pont Öresond
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El Pont de Öresond, connecta les dues àrees metropolitanes de la Regió: la capital danesa Copenhaguen
i la ciutat sueca de Malmo. Compta amb dues línies de tren i sis carrils de carretera, sent el pont
combinat tren-carretera més llarg d'Europa.
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MATERIAL FORMATIU DE LA UNITAT 7
Exercici de preparació:
Fotos de productes europeus
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ÀREA TEMÀTICA 4

GÈNERE

TÍTOL

IGUALTAT DE GÈNERE I PREJUDICIS

Contingut

Aquest mòdul consta de tres unitats dedicades a qüestions d'igualtat de gènere i de
prejudicis envers les dones dins de l’àmbit de la família, de la vida quotidiana i del treball.
Coneixements del què són els prejudicis cap a l’altre sexe (sobretot dels homes contra les
dones). S’explicarà també els diferents conceptes culturals i socials del gènere femení i del
masculí, els drets i les oportunitats i el concepte d'igualtat de gènere dins de la Unió
Europea respecte a altres cultures i països no europeus.

Objectius

Sensibilitzar sobre les qüestions de gènere, com la igualtat de drets i oportunitats per a
homes i dones i els rols típics que se‘ls assigna. Introducció de la idea del respecte mutu.

Unitats

UNITAT 8

UNITAT 9

UNITAT 10

Entendre els diferents
Entendre què és un prejudici.
conceptes culturals i socials Eliminar els prejudicis contra
d'homes i dones i les
les dones.
funcions típiques que se’ls hi
assigna.

Anar a la Unitat

Entendre com és necessari
demostrar respecte envers els
companys i superiors a la
feina, independentment del
gènere.

Anar a la Unitat

Anar a la Unitat

Durada

6 hores

Perfil dels alumnes

Els alumnes són adults immigrants o refugiats de totes les edats (més de 18 anys), de tots
els països i de totes les condicions. Ens recomana emprar només grups d'homes per tractar
els prejudicis contra les dones a la unitat 9, o fer el treball en parelles del mateix sexe.

El què s’ha après

Al terme d’aquest mòdul formatiu es tindran els/les següents:
Conèixements
1) Els antecedents històrics i les accions empreses vers el desenvolupament de la igualtat
de drets per a homes i dones a la Unió Europea.
2) Les múltiples perspectives sobre la qüestió de gènere i els rols dels homes i les dones
dins la societat en les diferents regions de la UE.
Capacitats
1) Reconèixer la igualtat de gènere en els països de la UE i el seu impacte real en
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l’experiencia diària.
2) Saber actuar adequadament en grups tant de diferents orígens culturals com procedents
de països amb altres conceptes sobre el gènere i el paper de les dones i homes en la
societat.
3) Participar en el raonament sobre les múltiples perspectives al voltant dels rols de gènere
i socials i saber com formular arguments a favor i en contra.
4) Reflexionar sobre la posició personal envers els prejudicis i el respecte entre homes i
dones.
Competències
1) Com són els diferents conceptes culturals i socials envers homes i dones i com afecten la
realitat de la vida familiar i laboral.
2) Els alumnes barons guanyaran confiança parlant amb les dones de les situacions de la
vida real, reduint així les possibilitats de conflicte i facilitant alhora la seva integració en la
comunitat.
3) Com, guanyant-se la confiança en el treball, es redueixen les probabilitats de
malentesos, facilitant la integració amb els companys de la feina.
4) Els alumnes sabran formular opinions basades en conceptes diferents relacionats amb el
gènere. Ajudeu a comprendre les idees oposades i a resoldre les discussions quan hi hagi
confrontació.
Recursos necessaris

Projector portàtil + ordinador portàtil + connexió Wifi a Internet per mostrar vídeos o
curtmetratges, fotos a més d’altres mitjans audiovisuals que incentivin la participació.

Metodologia formativa

Els alumnes treballaran en grups petits i grans, així com en parelles.
Estudis de cas.
Diàleg obert i dinàmiques de grup.
Jocs de rol.
Testimonis.
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UNITATS DE GÈNERE

UNITAT 8

L’IGUALTAT DE GÈNERE A EUROPA. ASPECTES I PUNTS DE VISTA

Contingut

Aquesta unitat té com a objectiu:
- Ajudar a immigrants i refugiats a entendre els conceptes d'igualtat de drets i oportunitats entre
homes i dones en la vida familiar i laboral.
- El desenvolupament de la igualtat de drets per a les dones en països europeus.
- A entendre el concepte de paternitat moderna en els països europeus (entre l'ideal i la realitat).
- Conèixer els clixés del que es considera típic en homes i dones.

Objectius

La presa de consciència i la comprensió dels conceptes dins la societat europea que evolucionen
al voltant dels temes esmentats, amb especial èmfasi en la comparació amb altres països i
cultures. El mateix amb relació a la escletxa entre l'ideal i la realitat dels conceptes europeus en
la vida quotidiana. Els alumnes poden donar suport a la comprensió dels conceptes de gènere,
rols i tòpics per entendre la vida familiar i laboral, així com els rols socials de dones i homes en
els països europeus.

Durada

2-3 hores

Consells per al formador

Els formadors han de conèixer l’escletxa que separa l'ideal de la realitat en els diferents països
europeus en relació amb la igualtat de drets i deures, així com la situació de la conciliació de
família i treball en homes i dones.
És aconsellable actualitzar-se en les estadístiques dels temes esmentats, tant en l’àmbit nacional
com europeu.
Els formadors han de conèixer els rols d'homes i dones dins de les cultures dels països d'origen
dels immigrants.

Metodologia formativa

Es treballa en grups petits i grans, així com en parelles.
Estudis de cas.
Diàleg obert i dinàmiques ded grup.
Jocs de rol.
Testimonis.

Recursos necessaris

Targetes/cartes: Desenvolupament de la igualtat de drets de les dones a Europa.
Declaracions: “Igualtat de drets per a homes i dones?”
Fotos de la paternitat.
Cartes: "Activitats d'un bon pare,"
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Estudi de cas de Sara i Salim.
Preparació:
Document Coktail Party (típic femení/masculí) per anotar els clixés i les característiques que es
consideren típiques d'homes i dones. (Com es descriu en el pla de la unitat.)

Material de suport

Taula / Exercici 1:
Estadístiques sobre les tasques i responsabilitats d’homes/dones en el país europeu, o imatges
amb rols/tasques assignades.
(Les estadístiques corresponen a Alemanya. Les imatges proporcionades com a exemple estan
lliures de drets d'autor). Els formadors prepararan material a emprar en altres països.
Taula / Exercici 2:
Targetes amb dates i fites al voltant de la igualtat de drets per a les dones a Europa.
(Les targetes d’exemple són per Alemanya). Els formadors prepararan exemples a emprar en
altres països.
Taula / Exercici 3:
Exemple de declaració d’igualtat de drets des de la perspectiva masculina i femenina.
Estudi de cas de Sara i Salim.
(Els títols d'exemple estan lliures de drets d'autor. Per descomptat, es poden adaptar).
Taula / exercici 4:
Una cançó mostrant els típics atributs o clixés masculins/femenins.
(Exemple de cançó alemanya: Herbert Grönemeyer "Männer" 1983)
Taula / Exercici 5:
Imatges de "paternitat activa" (la foto d'exemple és lliure de drets d'autor).
Targetes amb les estadístiques d'activitats que es consideren importants per a ser bons pares.
(Exemple estadístic vàlid per Alemanya). Els exemples per als altres països els han de cercar els
formadors.

PLANIFICACIÓ DE LA UNITAT
Objectiu
Preparació:
Reflexió sobre els tòpics i els rols
d'homes i dones en la vida
quotidiana.
Exercici 1
Igualtat de tasques, igualtat de
drets?

Mètode

Durada

Equip

Introducció al tema dels rols i estereotips d'homes i
dones a través del joc "Cocktail Party".
Als participants, que es mouen per la sala, se’ls demana
aturar-se i intercanviar, amb la persona que té al davant,
3 coses considerades típiques masculines/femenines. Al
cap d’unes rondes, es demana als participants de
compartir el que han reunit.

10 min

Paper

Les següents 2-3 hores es dedicaran a la qüestió de
gènere, analitzada sota diferents aspectes relacionats
entre ells. Es treballarà mitjançant diferents documents

25 min

Estadístiques
o imatges de
tasques i
responsabilitats d’homes
i dones en el
país
d’acollida
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que es presentaran als participants.
Els exercicis següents s'organitzen en una taula per
treballar en petits grups durant uns 20-30 minuts. El
professor decidirà el canvi de taules i d'exercicis. Els
participants es divideixen en grups.
Es demana als participants que escriguin què en pensen,
en general, de qui està fent que en les tasques familiars;
quina responsabilitat té cadascun i quant de temps
(minuts) hi dedica al dia.
A continuació es mostren les estadístiques dels
respectius països. Aquestes poden mostrar les següents
dades:
- Qui fa la bugada, qui renta els plats, qui cuina per a
tots, qui n’és responsable del pagament de les
factures, etc.
També poden mostrar xifres com:
-Quant de tems (minuts) empra qui diàriament en la
neteja del pis, la cura dels nens, la reparació de la
casa, etc.
Alternativament, en lloc d'estadístiques, utilitzar imatges,
historietes o còmics com a suport per al debat.
El grup ha d’analitzar els resultats i les possibles
diferències entre les dades previstes i les reals, tenint
sempre en compte:
Considerar l’escletxa entre l'ideal i la realitat.
Considerar quant han canviat les coses des de l’època
dels avis ençà.
S’escriuran les conclusions en un paper pel debat final.
Exercici 2
Desenvolupament de la qüestió de
la igualtat de drets de les dones en
els països europeus

Es demanarà als participants que facin coincidir dates
amb esdeveniments considerats com a fites importants
en la lluita de la igualtat de drets de les dones en els
països europeus (incloure Espanya) i posar-los en ordre
cronològic.
Exemples de comparació entre quatre països europeus:
Les dones van poder votar a Alemanya: 1918
Les dones van poder votar a Espanya: 1931
Les dones van poder votar a Itàlia: 1946
Les dones van poder votar a Suïssa: 1971

25 min

Targetes
amb dates i
fites en
l’igualtat
dels drets
dels homes
i les dones
en els
països
europeus

Als grups se'ls demana quins pensen que són els aspectes
més sorprenents.
L’igualtat de drets hauria d’enfocar-se com un llarg camí
de petites passes que ens hauria dut fins a la situació
actual a Europa, on encara hi ha cert camí per recórrer.
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Exercici 3
Igualtat de drets per a homes i
dones

Aquest exercici té com a objectiu promoure la
comprensió dels punts de vista diferents sobre la igualtat
de drets i oportunitats en la vida familiar i laboral.

20 min
Exemple de
declaración
d’igualitat
de drets

Els participants han de redactar la seva pròpia declaració
sobre la igualtat de drets entre homes i dones. Cal
centrar-se en els rols masculins i femenins pel que fa a la
conciliació de la feina i atenció a la família, així com en
les oportunitats en el treball. (vegeu l’exemple
proporcionat)

Estudis de
cas
Targetes
per les
declaracions dels
alumnes

Prenent l’estudi de cas (capítols 1 i 2), es demana a cada
grup que escrigui unes declaracions de Sara i de Salim
que reflecteixin el que deuen pensar o esperar de la
igualtat de drets per homes i dones. Demanar als
participants que ho comparin i debatin amb les
declaracions contràries a allò que han escrit.
Teniu en compte el rerefons de les realitats europees i
les dels països d'origen dels alumnes.
Anoteu les declaracions per al debat final.
Exercici 4
Reflexió sobre els clixés masculins i
femenins. Caracteristiques típiques
d’homes I dones.

Els participants escolten una cançó amb clixés masculins i
femenins o el que es consideren com a característiques
típiques d’homes i dones.

20 min

Demanar als participants que copiïn unes línies de la
cançó però que tractin del sexe contrari al seu.

Cançó amb
clichés
característi
cs.
Ordinador
portàtil

Si la cançó és antiga, demaneu als participants que
detectin si certs aspectes que s’hi mencionen són avui
diferents o s'han mantingut sense canvis.

Paper /
Targetes

Exemple alemany:
“Was macht einem Mann zum Mann?” Grönemeyer
(1983):
Exemple en espanyol:
"Así planchaba..." Cançó d'els pallassos a la tele (1974)
https://www.youtube.com/watch?v=OdOW5G1ydBs
Altres exemples per a Espanya:
Europa FM:”Canciones machistas que seguro has bailado
cantado”:
http://www.europafm.com/noticias/musica/cancionesmachistas-que-seguro-que-has-bailadocantado_201708045984483d0cf2c0f4136d9388.html

Exercici 5

Els participants rebran una imatge que representa la
"paternitat activa": uns pares que participen activament
en la cura dels seus fills.
Es demana al grup descriure i interpretar el significat de
les imatges.

15-20
min

Foto
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Reflexió sobre el paper del home
en l’actualitat

Es reparteixen unes targetes on s’indiquen diverses
activitats. Se’ls demana ordenar-les segons el que ells
creguin més important per a ser un bon pare.
Al revers hi ha indicats els percentatges segons les
estadístiques.
Finalment, es demana als participants que escriguin en
un paper les paraules que, segons ells, identifiquen
millor la paternitat.

Presentació final dels resultats amb tota la classe. Es
comenten els resultats de cada exercici.
Els participants haurien de centrar-se en el
desenvolupament de la igualtat de drets a Europa.
També en aquells aspectes on la igualtat de drets encara
no s’ha assolit del tot. Cal pensar en els conceptes i
realitats de la igualtat de drets i de rols socials d’homes i
dones tenint en compte els països d'origen dels
immigrants.

Exercici 6

representant la
paternidad
activa
Targetes
amb
estadistiques
d’activitats
de “bons
pares”
30 min

Recull de
resultats,
notes,
posters dels
particpants
de cada
exercici

UNITAT 9

PREJUDICIS CONTRA LES DONES

Contingut

Reflexió sobre com jutgem la gent per l’aparença, en especial les dones pel seu aspecte i per com es
vesteixen.
L'objectiu és entendre el perquè dels prejudicis contra les dones i com són tractades les dones
segons la seva aparença. La unitat també sobre les diferents maneres en què els homes aborden i
tracten les dones. La unitat també introdueix la idea d’arribar a la igualtat per mitjà del respecte
mutu.

Objectius

Entendre què és un prejudici. Com desfer-se dels prejudicis contra les dones. Introduir el respecte
cap a les dones i el respecte mutu.

Durada

2 hores

Consells per al
formador

Els formadors tindran que abordar el tema d’aquesta unitat d'una manera molt subtil, ja que són
molts els tabús existents.
Aquesta sessió se celebrarà només quan hi hagi confiança en el grup i aquest se senti prou relaxat
per mostrar els seus veritables sentiments i creences.
Aquesta unitat es recomana sols per grups d’alumnes masculins.
En cas de treballar amb grups mixtos, feu-ho amb parelles del mateix sexe; o en dos grups del
mateix sexe per separat.
El treball final en grup pot ser amb tots dos sexes.
L'objectiu d'aquesta unitat no és pressionar els alumnes, si més no fer-los pensar. Ja que les

68

MANUAL DEL FORMADOR D’ ADULTS EN INTEGRACIÓ D’EMIGRANTS I REFUGIATS

diferències entre els estàndards europeus i els d’altres països en qüestió de gènere són molt gran, la
sessió hauria de ser, des del començament, un exercici per a pensar.

Metodologia
formativa

Els estudiants treballaran per parelles i, després, amb tota l’aula.
S’empraran fulletons I estudis de cas per estimular la reflexió i el diàleg.

Recursos necessaris

Fotos (lliures de copyright) i vídeos de Youtube
Pissarra
Fotos
Vídeos de Youtube
Paper
Pissarra

Material de suport

PLANIFICACIÓ DE LA UNITAT
Objectiu

Métode
Els alumnes treballaran, per parelles, amb una col·lecció
de 3-4 fotos de dones. Van vestides de maneres diverses
i se les veu molt diferents. El seu aspecte pot influir en
com se les jutgi.
Les fotos s'enumeraran per tal que es pugui opinar sobre
cadascuna d’elles. Respondre aquestes preguntes:
Que en penses d’aquestes dones?
Qui creus que són?
Parlaries amb elles?
Com et dirigiries a elles?

Exercici 1

Durada
40 min
10 min
per
parelles
+ 30 min
tota la
classe

Les parelles ho comenten i escriuen les respostes en les
targetes que es penjaran a la paret o s’enganxaran a la
pissarra.
Tot seguit, el formador llegirà les respostes per, a
continuació, demanar comentaris i opinions i el perquè
d’elles.
Al final de la sessió, el formador ha d’introduir el què és
un prejudici i fer entendre que no es pot jutjar les
persones únicament pel seu aspecte, especialment les
dones. No està bé que aquestes siguin tractades diferent
segons la seva aparença, sobretot quan es tracta de la
seva respectabilitat

Exercici 2
Els agrada a les dones les
“floretes”(elogis)?
Per qué les dones rebutgen els
homes?

Els agrada que les hi tirin “floretes” (en castellà, piropear)
a les dones? Sí, pot ser la resposta, però aquesta és una
pregunta amb parany doncs, a causa de les diferents
cultures i barreres idiomàtiques dels estudiants, aquesta
pot ser una qüestió molt delicada i arriscada, font de

Equip
Pissarra i
retoladors
Fotos
impreses o
projectades
Targetgs
per
escriure-hi
amb
diferents
colors
Blue tack o
similar per
enganxar
les targetes

30-40
min

Projector,
pantalla,
altaveus,
ordinador, i
conexió a
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“NO” és “NO”

problemes.
La sessió comença amb una sèrie d'entrevistes de
Youtube a homes i dones sobre aquest tema:

internet.

https://www.youtube.com/watch?v=UFSpLwhy3uc
Exercici per parelles: un dels membres és l'home que
“tira floretes” i l'altre és la dona que els rep. Aquest ha
de ser un exercici fet amb humor per mostrar com de
difícil i complicat pot ser. Els homes que facin el paper de
dona, veuran quines són les actituds dels homes cap a les
dones i comprendre millor com es rep, sent dona, els
diversos tipus de “floretes”.
A continuació, un vídeo amb consells: Per què mai no
tindràs parella (si segueixes fent això)? (Del min 12.00
endavant)
https://www.youtube.com/watch?v=02rMUxf53G8
Acabat el vídeo, comentar-ho fent que hi participi tot el
grup.
NO vol dir NO. Contra la violència de gènere:
https://www.youtube.com/watch?v=WpYkxSSpQ4g
L'última part de l'exercici serà el tràiler de la campanya
contra la violació "NO vol dir NO" a Kenya, on es mostra
l'efecte més extrem de no respectar les dones.
https://www.nomeansnoworldwide.org
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UNITAT 10

ESTEREOTIPS DE GÈNERE EN EL TREBALL

Contingut

Entendre què és la igualtat en el treball.
L'objectiu és fer entendre que hi ha certs protocols en el treball, on càrrecs i jerarquia són
independents de la qüestió de gènere. La unitat també tracta les diferents situacions que es poden
donar en un entorn empresarial. Es a dir, les dificultats de les relacions humanes en els llocs de
treball.

Objectius

Entendre que s’ha de respectar els companys i superiors a la feina, independentment del gènere.
Com relacionar-se en el treball amb els companys d’ambdós sexes, càrrecs superiors i altres
membres de l’empresa.

Durada

2 hores

Consells per als
formadors

Els formadors hauran d'abordar aquesta qüestió tenint en compte que hi ha diferències molt
marcades entre els protocols de la cultura europees i els d'altres països, especialment en
qüestions de gènere i de funcionament empresarial.
La unitat simula una situació típica d'una empresa europea per tal que els alumnes puguin millor
prevenir els conflictes a la feina degut als malentesos. Amb el permís dels alumnes, podeu filmarlos durant l’escenificació (role-play) per, després, veure-ho en grup i comentar quines
conseqüències en treuen.
Els alumnes treballaran en parelles i, després, en un grup gran.
Ús de documents per a ser emprats en el joc de rol així com per promoure la posterior discussió i
diàleg.
Role-play.

Metodologia
formativa

Recursos necessaris

Fotos impreses (copyright lliure).
Targetes de rol pel role-playing.
Pissarra

Material de suport

Fotos i targetes.

PLANIFICACIÓ DE LA UNITAT
Objectiu
Exercici 1
Estadistiques del paper de la

Métode
% de dones amb un títol universitari en el país.
% de dones en l’alta direcció d’empreses.
% de dones i homes polítics.

Durada
30 min

Equip
Power point
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dona en el lloc de treball

% de metges i infermeres d'ambdós sexes.
% de dones i homes enginyers.
% de dones I homes mestres.
Mostrar les estadístiques per mitjà de Power point (una
estadística per diapositiva).
Tot seguit doneu a conèixer com la igualtat de gènere és
una tasca encara pendent a Europa, sent una qüestió
molt delicada per als responsables polítics. Recordeu als
alumnes que la discriminació de gènere pot ser penada
per la llei.
L'any 2015, el percentatge de titulats superiors a Espanya
era d’un 53,1% de dones per un 46,9% d’homes.
Només un 13,5% dels directius a Espanya són dones.
El percentatge de dones amb càrrecs executius en els
partits polítics a Espanya és del 37,5%.
El 49,7% dels metges a Espanya són dones, mentre el
84,5% dels titulats en infermeria són dones.
El 95% dels mestres d’educació infantil són dones.
Tan sols el 25% dels estudiants de carreres tècniques
universitàries són dones.

Exercici 2

Estereotips en el lloc de treball (una oficina).
Joc per participar en parelles o en grups reduïts.
Consisteix en descubrir quí és quí dins d’un grup de cinc
persones que fan diferentes feines en un despatx.
Es reparteixen 5 targetes amb càrrecs o feines:
Director general.
Cap de departament.
Especialista en TIC.
Recepcionista.
Encarregat/da de la neteja de l’oficina.
Es reparteixen 5 targetes amb noms:
Pedro
Marta
Josep
Isa
Ahmed
Finalment, es repateixen 5 fotografies.

60 min
30 min
de treball en
parelles.
+30 min
de treball en
classe.

Pissarra,
retoladors,
paper i
bolígrafs
Fotos
impreses
Targetes per
escriure-hi
amb
diferents
colors
Blue tack o
similar per
enganxar les
targetes

Els equips han de tractar d’emparellar correctament les
fotos amb els noms i després amb els càrrecs.
Cada grup designarà un portaveu que haurà d’explicar a
tothom el perquè de la seva tria i com l’han deduït.
El formador prendrà nota de les conclusions de cada grup
i mostrarà amb el power point els noms i les feines
autèntiques de cada personatge.
S’iniciarà llavors un debat sobre els estereotips d’homes i
dones així com els de persones amb origen immigrant.
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Exercici 3
“En la feina”
Role-playing

Les targetes es repartiran a l'atzar als participants,
indistintament de si són homes o dones.
Cada participant interpretarà el rol assignat a la targeta
(aquesta porta una breu descripció del personatge i el
que ha de fer). Un participant pot ser el cap; els altres,
uns companys de feina.
És important que el formador organitzi un ambient
confortable i informal perquè els alumnes pugin treballar
bé junts sense inhibicions
Els alumnes actuen en parelles davant els altres perquè
es puguin veure les seves reaccions.
En acabat, demaneu als participants per la seva
experiència en la interpretació i que ho parlin amb tot el
grup.
Aquestes són les conclusions del joc que resumeix el
formador:

60 min
20 min
Dialèg
per
parelles
30 min
per
actuar
davant el
grup

Targetes amb
rols i
situacions.
Pissarra per
escriure-hi
les
conclusions i
observacions

10 min
Conclusions

- Com en poden ser de difícils les relacions en el treball.
- Com en poden ser de diferents les motivacions
personals i com aquestes poden influir en el lloc de
treball.
- Com en poden ser de complexes aquestes relacions si hi
afegim la discriminació per gènere i/o rassa.
- Com en poden ser també de difícils aquestes relacions
si, a sobre, hi afegim la manca de comunicació per les
barreres de l’idioma i la cultura.
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MATERIALS PER A LA UNITAT 8
Exercici 2: Desenvolupament de la igualtat entre homes i dones a Europa
Exemple de targetes amb dates i fites sobre la igualtat de drets per a les dones a Alemanya. Els
professors hauran de preparar i afegir les pròpies cartes segons el context del seu país.

Sufragi femenini autoritzat a Alemanya

1918

(A Espanya)

(1931)

Es permet obrir un compte bancari a les dones a
la República Federal Alemanya (BRD)

1962

(A Espanya)
(1981)

Les dones poden treballar sense el permís del
marit a l’Alemanya Federal

1977

(A Espanya)

(1981)

Els anuncis d'ocupació han de dirigir-se als homes
i dones, no sols als homes.

1994

A Alemanya
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El mateix salari pel mateix treball per a homes i
dones

1980

A Alemanya

Exercici 3: "Els mateixos drets per homes i dones?" Declaracions.
Els següents exemples de declaracions sobre la igualtat de drets des de la perspectiva masculina i
femenina estan lliures de drets d'autor. Per descomptat poden adaptar-se. O bé preparar-ne d’altres
amb exemples de la classe.
També s’haurà d'incloure l'estudi de cas de Sara i Salim.

Nadine, 34 anys.
"El meu marit i jo ens hem repartit les tasques i els treballs a parts iguals: ambdós treballem i guanyem
diners, compartim les tasques domèstiques i tenim cura dels nostres fills. No obstant això, m'he adonat
que, encara que vam decidir compartir activament el temps que dediquem a les tasques domèstiques i
als nens, aquest no és el mateix. Jo encara treballo molt més a casa i amb els fills, encara que passem el
mateix temps fora de casa”.

Marcel, 35 anys
"Vull compartir la càrrega de treball i la cura dels nens amb la meva parella en les mateixes condicions, i
crec que ho estem fent força bé. Però penso que hi ha certes situacions on un nen necessita a la mare,
sobretot durant els primers anys. Per altra banda també guanyo més diners en el meu treball i, per tant,
és important que jo treballi més hores i ella passi més temps a casa amb el nen."
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Exercici 5:
Fotos de paternitat i targetes de “bona paternitat"

Mostra interès en els èxits a l'escola dels seus fills

89 %

Passen tant de temps com possible amb els seus
fills

81 %

Garanteix el benestar de la seva família en
guanyar prous diners

61 %

Alimenta el seu nadó i l’hi canvia els bolquers

56 %
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Acompanya als fills al metge tant com la mare i
els hi compra roba de forma regular

41 %

Porta els fills a l’escola bressol regularment

36 %

Font: Statistic “Meinungen und Einstellungen der Väter in Deutschland“ aus: Forsa Gesellschaft für
SoSialforschung undstatistische Analyse mbH 2013
Nota: Si es possible, mireu de trobar unes estadístiques semblants per al vostre país.
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MATERIAL FORMATIU (FOTOS) UNITAT 9
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MATERIAL FORMATIU UNITAT 10
Exercici 1: EXPORTS, LTD

MARTA -DIRECTORA GENERAL-

ISA -GERENT DEL DEPARTAMENT-
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PEDRO -RECEPCIONISTA-

AHMED – ESPECIALISTA TIC –
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JOSEP– ENCARREGAT DE LA NETEJA
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Exercici 2

MARTA
Marta està molt nerviosa perquè és probable que demà pugui tancar un acord
clau per al futur de l'empresa. És ara o mai...
Marta demana a Isa assegurar-se que demà tot estigui a punt.
I l’amenaça amb què no l’hi acceptarà cap errada.

PEDRO
Peter estudia a les nits i no està realment motivat o
interessat en aquesta feina a temps parcial. Només vol els
diners per pagar-se les despeses de la Universitat.
Peter creu que l’Isa és una persona desagradable i molt
antipàtica.
No pensa moure un dit per ajudar.

ISA
Isa es lamenta que sempre ha de fer la feina bruta de l'empresa, però mai no es
queixa a Marta directament. El cap és el cap! I ara, el seu estat d'ànim no és el
millor. Isa està preocupada perquè hi ha un problema amb la neteja, ja que Josep
és va oblidar de fer l'entrada principal la setmana passada i tot es veu molt brut.
Haurà de demanar-li que ho enllesteixi avui mateix.
Isa està inquieta perquè Ahmed arriba molt tard a treballar als matins. I encara
que l’empresa tingui una política d'horaris flexibles, demà al matí és un dia molt
especial, així que haurà de demanar-li que arribi aviat per si el necessiten durant
la reunió de la direcció amb els clients importants.
A Isa l’hi agradaria insistir perquè Pedro somriguis de tant en tant, i que fos
diligent a l’hora d’ajudar als clients importants. Pedro fa la seva feina amb certa
lentitud i no és gens amable.
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AHMED
El contracte d'Ahmed diu que és per treballar com a programador
TIC i creu que no és a l’empresa per resoldre ximpleries a les
reunions quan falla un ordinador.
Creu que podría valorar-se més el seu treball.
Està molt decebut, perquè l’Isa no l’ha felicitat mai, ja que no veu la
bona feina que ell ha fet per l’empresa.

JOSEP
Josep està tip de rebre negatives a les seves reiterades
peticions d'augment de sou.
Darrerament està fent malament la seva feina per cridar
l'atenció cap al seu problema salarial.
Sempre es queixa per tot.

85

MANUAL DEL FORMADOR D’ ADULTS EN INTEGRACIÓ D’EMIGRANTS I REFUGIATS

ÀREA TEMÀTICA 5

ORIENTACIÓ LABORAL

TÌTOL

ORIENTACIÓ LABORAL Y DIVERSITAT

Contingut

L'anàlisi dels sistemes europeus d'orientació professional ha destapat una sèrie de
debilitats en relació amb la política europea de treball, fins i tot quan els dits sistemes
s'adapten a l'immigrant. Això crea certs conflictes en termes d'integració laboral. Aquest
mòdul té com a objectiu ajudar als orientadors professionals a donar suport als
immigrants perquè entenguin la divergència entre el comportament dels immigrants
nouvinguts al lloc de treball i els requisits d'un context laboral diferent, des del punt de
vista cultural, del seu país d'origen.
Aquest mòdul, doncs, cerca proporcionar als professors les eines adients per transmetre
als demandants de feina els valors i elements culturals típics d'un context laboral
europeu, sempre tenint en compte la importància d'una metodologia reflexiva orientada
per aproximar ambdós punts de vista i evitar reaccions paternalistes o racistes. L'acció es
basa en la idea que fer entendre els immigrants la importància d'aquests elements els
ajudarà amb més eficàcia en el procés de cerca de feina i d’integració laboral.

Objectius

Aquests són els objectius del mòdul:
-Transmetre el concepte europeu de cultura del treball i la seva importància.
-Ajudar a desenvolupar competències adequades per a la transmissió d’aquells valors,
elements culturals i socials que són crucials per a la integració professional de persones
de tercers països en l’àmbit laboral d'un país europeu.
-Proporcionar eines i mètodes per a la transmissió efectiva d'aquests valors a qui està
cercant feina.

Unitats

UNITAT 11
La cerca d’una feina
eficaç
Anar a la Unitat

UNITAT 12
Prendre consciència de la
diversitat

UNITAT 13
Aprenentatge dels diferents
contextes culturals

Anar a la Unitat

Anar a la Unitat

Durada
2 hores

2 hores

2 hores

TOTAL: 6 hores
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Ferfil dels alumnes

Els alumnes són immigrants i refugiats. Els formadors són educadors, treballadors socials,
mediadors i altres professionals que tracten amb immigrants i refugiats.

Resultats del aprenentatge

Al terme d’aquest mòdul formatiu es tindran els/les següents:
Coneixements
Conèixer i reconèixer els obstacles a la integració en el lloc de treball.
Capacitats
Veure les distàncies que ens separen i saber apropar el bagatge cultural dels migrants a
les exigències dels llocs de treball europeus.
Competències
Saber desenvolupar maneres de reconèixer i eliminar les barreres i els prejudicis per a la
integració cultural en els llocs de treball.

Recursos necessaris

Connexió sense fils a Internet, PC, projector, Power-point, notes, paper, bolígrafs, post-it,
retoladors.

Metodologia formativa

Treball en grup amb el suport d’eines audiovisuals.
Tallers.
Metodologies autobiogràfiques.
Jocs (qüestionaris, role-playing).
Estudis de cas.
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UNITATS D’ORIENTACIÓ LABORAL
UNITAT 11

PER A UNA EFICAÇ RECERCA DE FEINA

Contingut

Aquesta unitat té com a objectiu transmetre als formadors: 1) els coneixements i habilitats
necessaris per transmetre als sol·licitants de treball la importància que tenen els elements
culturals i socials, 2) la conveniència d’adoptar una actitud proactiva durant el procés de cerca
d’ocupació i 3) els principals passos i actuacions que cal emprendre.
A més, les activitats proposades tenen l'objectiu de destacar la importància del currículum (CV)
com a element clau al procés de recerca de feina. Els exercicis inclosos en la unitat també
inclouen l'ús de la terminologia i categories conceptuals adients.
Comprendre la importància d'una actitud proactiva i dels elements clau del procés de recerca
d'ocupació, incloent-hi el currículum. A aquest objectiu, els formadors han de proporcionar a
qui cerca feina, les eines i els mètodes necessaris per a la preparació d'un currículum eficaç. Al
terme de la unitat, es promourà l’autonomia i la proactivitat dels qui cerca’n feina.
2 hores

Objectius

Durada
Consells al formador

És fonamental transmetre als participants la informació necessària per als qui que busquen
feina i com tenir una actitud proactiva. És imprescindible mostrar als alumnes la importància
d'un currículum eficaç i adaptat a l'oferta de treball.

Metodologia formativa

Els participants s’implicaran tant en treballs en grup com individuals, amb el suport d’exemples
i altre material gràfic i descriptiu.

Recursos necessaris

Role play
Exemples
Power-point
- Fulletó il·lustrat amb els principals passos a seguir en el procés de cerca de feina.
- Fulls d’avaluació
- Instrucció per als jocs de simulació
- Currículum (CV)

Material de suport

PLANIFICACIÓ DE LA UNITAT
Objectiu

Mètode

Durada

Informació bàsica per a la demanda
d’ocupació.

Demanar als participants a respondre un qüestionari
sobre els passos fonamentals del procés de recerca de
feina.

15 min

Augmentar la motivació del
demandant d'ocupació.

- Es demana als participants simular una entrevista de
feina.
- Un cop feta l'entrevista, se’ls demanarà redactar un pla
d'acció on es descrigui quin tipus de suport poden
necessitar (quina informació semblaria l’apropiada).

30 min

Equip
Paper
Bolígrafs
Power point
Internet
Bolígrafs
Pissarra
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Aprenentatge mitjançant bones
pràctiques i estudi de casos.

Una entrevista amb el director de recursos humans,
explicant quin tipus d'actitud i comportament valora d’un
candidat.
Seguiment: debat sobre l’entrevista.

Coneixement de l’importància d’un
currículum ben fet i dirigit.

- Dividiu la classe en 3 grups. Cada grup rebrà part de la
informació sobre una vacant en un sector específic i
haurà de dir-nos quins creu que són els requisits exigits
per aquest lloc de treball (incloent-hi els transversals i
informals).

30 min

Projector

Currículum
30 min

Internet
Bolígrafs
Pissarra

- En segon lloc, els formadors els mostraran la segona
part de la convocatòria de la vacant, on es descobreixen
els requisits necessaris per a la ferina.
- Seguiment: tota la classe debatrà sobre l’exercici.
Ensenyar als participants la
importància de valorar les
capacitats, habilitats, punts forts i
dèbils enfront dels diferents perfils
de treball.

- Tots els participants rebran el perfil d’una possible
feina.
- D’acord amb la informació rebuda, han de preparar els
currículums per dues vacants diferents.
- Els participants comentaran junts els currículums
resultants.

15 min

Bolígrafs
Pissarra
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UNITAT 12

PRENDRE CONSCIÈNCIA DE LA DIVERSITAT

Contingut

Mitjançant un joc d’equip i la discussió en grup, es tracta d’augmentar la sensibilitat dels
formadors pel que fa a la necessitat de considerar les peculiaritats culturals, socials i religioses a
l’hora de dissenyar un procés d'orientació per als treballadors immigrants en el mercat laboral
nacional. De fet, aquestes diferències poden representar un obstacle, tant per a una integració
fluida como per la permanència en el sector laboral del país amfitrió.

Objectius

La unitat té com a objectiu informar als formadors com les diferències socials, culturals i religioses
poden ser un obstacle per a la integració laboral nacional i com donar suport als treballadors i
empresaris immigrants en la gestió d'aquestes qüestions. Els formadors han d'aprendre a
identificar els comportaments discriminatoris per evitar-los durant les sessions orientatives,

Durada

2 hores

Consells per al formador És important que els formadors estiguin preparats a entendre les normes culturals i religioses per
adequar la seva proposta a les peculiaritats dels demandants de treball.
És important crear un ambient adequat perquè el joc en equip sigui eficaç i realista.
És important presentar casos de normes culturals i religioses reals.
Metodologia formativa - Ús d’estudis de cas que permetin als formadors entendre millor els problemes associats amb les
normes culturals i religioses i les diferències.
- Ús de jocs en equip per a presentar casos concrets per a treballar en solucions específiques, així
com per a identificar i definir les actituds i comportaments que l'usuari pot percebre com
discriminatoris.
Recursos necessaris

Material pel joc en equip.

Material de suport

Targetes, paper, bolígrafs.

PLANIFICACIÓ DE LA UNITAT
Objectiu
Experimentar amb quin tipus de
dificultats pot trobar-se un
treballador immigrant en relació
amb la seva pròpia cultura i
religió.

Mètode
Es dividirà el grup en 2 equips per respondre una llista de
preguntes.

Durada
1 hora

Equip
- Descripciò
del joc
- Targetes
amb
preguntes
- Paper I
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bolígraf
Avaluació en grup. Recollir els
comentaris i suggeriments sobre
com millor donar suport als
migrants que cerca’n feina.

Compartir i discutir els resultats del joc amb el grup.

1 hora

- Pissarra
- Paper
- Bolígrafs
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UNITAT 13

APRENDRE ELS DIFERENTS CONTEXTOS CULTURALS

Contingut

Aquesta unitat facilita als formadors les millors eines i tècniques per ajudar-los a adquirir millor
coneixement sobre els contextos culturals i socials originals dels immigrants i refugiats.
D'aquesta manera, el formador podrà gestionar una correspondència entre el context original i
l'entorn del país d’acollida. Aquest enfocament permet fomentar una millor comprensió del seu
propi entorn cultural, permetent, d'una banda, aprofitar els aspectes comuns de les diferents
cultures i, de l’altre, definir els límits i/o les incongruències particulars que podrien afectar la
recerca eficaç de feina. Es mostra com obtenir resultats positius en el procés de cerca, demanda
i obtenció d’un lloc de treball. La mútua comprensió entre el formador i l’immigrant dels
diferents contextos culturals (origen i acollida), sens dubte reduirà el risc de "xoc cultural" en
guiar als immigrants pel camí de les coincidències en lloc de les diferències.

Objectius

L'objectiu d'aquesta unitat és ajudar els formadors a reconèixer i comprendre el context original
dels immigrants per poder desenvolupar una tàctica d'orientació centrada en les seves
particularitats culturals i socials, considerant aquestes com a elements que facilitin la tasca i no
com a obstacles d'accés al món del treball. El formador ha d’adoptar una actitud receptiva que
faci entendre a l’immigrant el ser benvingut i quelcom valuós per al país d'acollida. Això evitarà
l’acumulació de negativitat percebuda per l'immigrant al seu primer impacte amb la societat del
país d’acollida i, per tant, l'abandonament de la recerca de feina.

Durada

2 hores

Consells al formador

- Tenir cura de no caure en estereotips i discriminació.
- Promoure i millorar un enfocament multicultural i inclusiu.
- Permetre la participació d'altres professionals com a mediadors o psicòlegs per millor definir el
perfil de la persona.

Metodologia formativa - L’ús de mètodes autobiogràfics per afavorir l’aflorament d'especificitats culturals, d'una banda,
i de les aspiracions personals de l’altre, tot plegat per gestionar millor l'orientació de
l’immigrant.
- L’ús d’estudis de cas. Permet els formadors una millor comprensió del procés mitjançant la
presentació de bones pràctiques.
- Participació de treballadors immigrants ja integrats en el context laboral. Aquests poden
presentar la seva experiència personal, destacant els aspectes positius i negatius que es
prendran com a exemple per al contacte amb nous immigrants.
Recursos necessaris

- Targetes dels participants
- Fitxa de bones practiques-
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Paper i bolígraf, post-it, retoladors.

Material de suport

PLANIFICACIÓ DE LA UNITAT
Objectiu

Mètode

Adquirir les habilitats necessàries
per promoure un enfocament
inclusiu

- Presentar a la classe exemples concrets i històries d'èxit
sobre l'enfocament inclusiu en el món laboral europeu.
- Sempre que sigui possible, convidar un formador que
treballi en serveis d’acollida o un migrant que hagi rebut
una feina gràcies a un enfocament inclusiu, que
presentin les seves experiències.
- Iniciar debat.
- A terme de les activitats, demaneu als participants
escriure les seves notes en post-it i enganxar-les al pòster
col·lectiu.

Aprendre a construir una activitat
efectiva d'orientació.

Durada

Equip

1 hora

- Paper I
bolígraf

1h

- Paper i
bolígraf
- Post-it

- Finalment, iniciar un debat en grup per descobrir les
millors pràctiques presentades, amb les quals ajudarem a
desenvolupar una activitat d’orientació eficaç a favor
dels immigrants.

- Retoladors
- 1 pòster

MATERIAL FORMATIU DE LA UNITAT 11
JOC: Passos del procés de cerca de treball

L'objectiu d'aquesta activitat és ajudar a l'alumne a centrar-se en quines són els passos clau d'un procés
de cerca de feina, per així poder dur a terme una cerca eficaç i proactiva.
Les preguntes del qüestionari són per a fer reflexionar els immigrants sobre els passos específics que
aquest ha de seguir en el procés.
Al final del qüestionari, es debatrà les respostes donades. En concret, es demanarà al formador que
reflecteixi si la seva resposta seria diferent depenent de si és tractes d’un immigrant o d’un ciutadà
nacional.
PREGUNTA 1
Què ha de fer un immigrant quan comença a cercar una feina? Posar els passos següents en l'ordre
correcte:
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-

Anar a una oficina d’ocupació.
Cercar informació de les indústries locals.
Escriure un currículum
Tenir tots els documents i títols traduïts a la llengua del país d’acollida.
Llegir les convocatòries de treball en la web de l'oficina d'ocupació.

PREGUNTA 2
Què és el més important quan es busca un treball? (donar una puntuació de l’1 al 5):
-

El “boca- orella” entre amics i familiars.
Adaptar el currículum a cada oferta de treball.
Indagar sobre l’empresa que ofereix la feina.
Anar sovint a l’oficina de treball.
Revisar regularment els correus electrònics i sempre respondre al mòbil.
Informar-se de les normes de conducta al treball.
Assajar abans d’anar a una entrevista de feina.
Estar preparat per a fer una llista dels coneixements transversals adquirits al llarg de la vida.

PREGUNTA 3
Què creus que un entrevistador valora més d’un sol·licitant de feina en la primera entrevista?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Quin és l’error més freqúent que cometen en una entrevista els aspirants a una feina?
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

PREGUNTA 4
Digues quina d’entre aquestes accions, creus que és essencial per a un immigrant que busca feina al país
d’acollida. (Tria només una resposta):
-

Posseir un diploma de nivell superior de l’idioma del país d’acollida

-

Conèixer les principals normes religioses del país d’acollida.

-

Tenir perfils oberts a les xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn ...)

-

Estar preparat per un canvi d’hàbits socials i culturals.
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ENTREVISTA AMB UN PROFESSIONAL DE RECURSOS HUMANS
El propòsit d'aquesta entrevista és recollir el punt de vista i l'assessorament d'un professional dels
recursos humans responsable d’entrevistar a sol·licitants de feina.
Tenir en compte que és molt important que ens doni a conèixer el següent:
- Quin és el comportament que hom espera de l’entrevistat per saber si té una actitud
proactiva real i interès verdader per aconseguir la feina?
- Quines són les actituds i competències transversals necessaries, independents de les
capacitats especifiques que la feina requereix?
- Quins són els elements bàsics de la "cultura del lloc de treball" del país amfitrió que haurien
de ser assimilats per un immigrant que sol·licita ocupació?
Les respostes del departament de recursos humans proporcionaran al formador consells i
suggeriments útils per qui cerca treball.

Guió de l’entrevista
-

Quan s’entrevista un demandant d'ocupació, en què es fixa primer?
Al marge de les habilitats i competències específiques del treball, quina és l'actitud
correcta que un ha de mostrar durant una entrevista?
Quines actituds o comportaments el fan dir "mai no contractaré aquesta persona"?
Quins elements culturals i socials identifiquen, segons vostè, el mercat de treball local?
Quines són les ”regles” culturals i socials bàsiques que el caracteritzen?
Quins d’aquests són essencials per garantir una integració progressiva i amb èxit en el
context del mercat local de treball?
Quins elements socials, culturals i religiosos d'un possible sol·licitant migrants podrien
dur problemes al lloc de treball?
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Exercici: com identificar habilitats y competències
L’objectiu d’aquesta activitat és formar al sol·licitant de feina perquè pugui identificar tant les
competències transversals com les informals.
Ésmolt important, en el cas d'un demandant amb poca qualificació, poder identificar aquelles
competències que li poden ser útils en el mercat laboral. Per poder donar suport a aquestes persones
que busquen feina, els ajudarem a descobrir aquelles habilitats personals que posseeixen però de les
quals no en són conscients.
Es presenta una oferta de treball als participants perquè enumerin tots els tipus d'habilitats (formals,
informals i transversals) que poden estar relacionades amb el perfil de la feina. Els participants, dividits
en 3 grups, ho parlaran i prepararan la llista de competències.

OFERTA DE TREBALL

Recepcionista a temps parcial en una llar d’infants.

La recepcionista serà responsable de:

Rebre els nens i pares.
Donar informació y respondre a les preguntas per telèfon.
Donar suport a mestres i monitors en les tasques diàries de la llar.

UNITAT 11: Activitat “crear el currículum (CV) perfecte”
Aquesta activitat pretén centrar l'atenció de l’orientador en la importància de redactar “el currículum
correcte per a la vacant correcte”.
Per mitjà d'una simulació pràctica, l’alumne aprendrà com adaptar un currículum a cada tipus d’oferta
de feina. La raó d’aquest treball és fer entendre al demandant de feina que és important modificar el
seu currículum d'acord amb els requeriments del lloc ofert. Un currículum estàndard no s'ajusta a totes
les feines.
Aquest exercici es desenvoluparà individualment per, un cop acabat, ser llegit a classe per cada alumne.
Després, en grup, es comentaran els punts on es pot haver fallat i els encerts de cada currículum.
Al final, els alumnes escriuran un currículum definitiu on es reflecteixin tots els canvis suggerits a classe.
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Sol·licitant de treball - Sara
Sara és una dona de 35 anys d'Etiòpia. És una immigrant que s'ha reunit amb el seu marit, Salim, i ha
portat els seus dos fills de 6 i 10 anys al país d’acollida.
Té dos fills i va cuidar de la seva família amb 6 germans quan era joveneta.
Va fer de dependenta a la tenda de queviures del seu germà.
Parla un poc d’anglès i espanyol.
Voldria incorporar-se en un programa de formació per a secretàries per ajudar al seu marit que vol obrir
un negoci de reparació d’automòbils.

L’oferta de treball

OFERTA DE TREBALL

Recepcionista a temps parcial en una llar d’infants.

La recepcionista serà responsable de:

Rebre els nens i pares.
Donar informació y respondre a les preguntas per telèfon.
Donar suport a mestres i monitors en les tasques diàries de la llar.
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ROLE PLAY (Joc de rol) - Simulació d’una entrevista de feina Un joc de rol és una ficció en la qual els participants assumeixen els papers d’uns determinats
personatges, representant-los en un determinat marc narratiu. To talló que succeeiex dins dels jocs de
rol segueix unes normes i directrius.
En aquest cas, a través del joc de rol, els participants simularan una entrevista de feina. Un demandant
de feina i un entrevistador.
Els participants posaran a prova les seves habilitats, n’aprendran d’aquesta experiència concreta i
hauran de discutir i intercanviar suggeriments i preguntes.
Com posar en marxa el joc de rol:
El formador descriurà l'activitat i els seus objectius i demanarà als participants triar el seu paper en el
joc. És important que els participants se sentin còmodes perquè el joc sigui realista i avanci sense
entrebancs.
Durant el joc de rol, el formador ha de mantener-se apartat, observant els estudiants, les seves
interaccions i el desenvolupament de l’acció.
Acabada la simulació, els dos participants del joc hauran d'emplenar una llista de preguntes per analitzar
el que ha succeït durant la interpretació (quines sensacions, funcionament de la interacció, etc.).
Al final, tot el grup debatrà les respostes i el que ha passat durant la simulació. El grup haurà de preparar
una llista amb «5 consells per a una entrevista eficaç» inspirada en el joc i els comentaris posteriors.
Descripció del joc de rol
2 participants:
#1 jugarà el paper de l’immigrant sol·licitant una feina.
#2 jugarà el paper de l’entrevistador.
Només el paper del sol·licitant tindrà un guió prèviament preparat. L’entrevistador té camp lliure per
actuar com vulgui.
La resta de la classe observarà i prendrà notes seguint una determinada llista de suggeriments.
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DESCRIPCIÓ DELS PAPERS DELS PARTICIPANTS

Participant 1 - Demandant de feina.
Et dius Sheeraz i fá 2 anys que vas arribar de Pakistan.
Durant aquests 2 anys has treballat cobrant en negre, però ara estàs buscant un treball on et donin
d’alta, ja que necessites un préstec perquè vols comprar-te un cotxe.
Al Pakistan tenies una feina en el mercat local i també vas treballar com a sastre. T’han dit que vagis a
l’oficina d'ocupació, però tu creus que no servirà de res.
No tens cap currículum.
Com que has de guanyar tant com sigui possible per a comprar el cotxe, hauràs primer de fer comptes i
comparar el salari anterior amb el nou, ja que aquell no pagava impostos.
Mai no faries un treball “femení”.

Participant 2 – Entrevistador laboral - PREGUNTES
Quina de les següents accions descriu millor la teva reacció davant l'actitud del demandant de feina?
o Irritació.
o Impaciència.
o Solidaritat.
o Cooperació.
Quina és la primera paraula que et ve a la ment per definir el demandant de feina?
Quin ha sigut el principal punt fort i el més fluix de l’entrevistat?
Si hi hagués una altra oportunitat per entrevistar Sheeraz, què canviaries?

Participant 1 - Demandant de feina - PREGUNTES
Quina de les següents opcions descriu millor l'actitud de l’entrevistador laboral?
o Irritació.
o Impaciència.
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o Solidaritat.
o Cooperació.
Quina és la primera paraula que et ve a la ment per definir l’entrevistador laboral?
Quin ha sigut el principal punt fort i el més fluix de l’entrevistador laboral?

Altres participants – PREGUNTES Quina de les següents opcions descriu millor l'actitud de l’entrevistador laboral?
o Irritació.
o Impaciència.
o Solidaritat.
o Cooperació.
Quin ha sigut el principal punt fort i el més fluix de l’entrevistat?
Quin ha sigut el principal punt fort i el més fluix de l’entrevistador laboral?
Quina és la primera paraula que et ve a la ment per definir l’entrevistador laboral?
Que hauries fet diferent?

MATERIAL FORMATIU UNITAT 12
Exercici: Joc d’equip – provant els límits Objectiu: la finalitat d'aquesta activitat consisteix a preguntar als alumnes sobre quines idees i actituds
creuen que podrien posar en perill la integració dels immigrants i/o refugiats als llocs de treball. Aquesta
activitat donarà als participants les claus sobre els efectes de certs comportaments discriminatoris
involuntaris.
En respondre al qüestionari, els participants estaran centrats en el joc i, per això, és probable que
responguin més instintivament que intentant donar una resposta "políticament correcta". Per tant, serà
interessant analitzar i treballar conjuntament en les actituds discriminatòries no intencionades.
És important que els participants es fixin en les conductes discriminatòries indirectes i no desitjades per
a estar preparats per establir una relació de respecte a qui busca treball.
Desenvolupament: es dividirà els participants en 2 equips. Aquests hauran de participar en un joc
consistent en una sèrie de proves per a identificar els comportaments correctes per aconseguir un
procés d'orientació respectuós, no discriminatori i realment inclusiu.
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El formador presentarà, un per un, els continguts/qüestionaris als equips i marcarà les respostes de
cada un d’ells.
Al final del joc, els participants discutiran les diferents solucions aportades i treballaran junts per
identificar la resposta correcta (o la més respectuosa), o proposaran noves alternatives.
Contingut:
• Abdel és musulmà. Vol demanar una feina en un restaurant, però les condicions del treball no semblen
compatibles amb les seves creences religioses (Ramadà). Com se’l pot ajudar?
a. Es pot suggerir negociar un acord amb l'empresari perquè li concedeixi unes vacances no
remunerades durant aquest període per evitar qualsevol risc de disminució de la productivitat.
b. Es pot suggerir negociar amb l'empresari treballar hores extres no remunerades per compensar la
disminució de la productivitat els dies del Ramadà.
• Alpha és musulmà. L'empresari no el vol deixar que abandoni el lloc de treball per a pregar. Com se’l
pot ajudar?
a. Es pot suggerir negociar amb l'empresari utilitzar la pausa del migdia, reduint el temps per a dinar.
b. Es pot suggerir arribar a un acord amb l'empresari proposant a no pagar-li durant la pregària.
• Enika és una jove Índia que va aconseguir un lloc de treball en una fàbrica, però se sent molt incòmode
perquè ha d’utilitzar l’únic lavabo disponible, que és mixta, al seu sector. Com se la pot ajudar?
a. Se li pot suggerir que faci ús del lavabo que hi ha al bar enfront de la fàbrica.
b. Se li pot suggerir acceptar la solució actual sense presentar cap queixa als supervisors.

MATERIAL UNITAT 13 :
Ús de mètodes autobiogràfiques pel assessorament laboral
L'objectiu d'aquesta activitat és transferir els coneixements dels participants cap als protocols
autobiogràfics i la seva aplicació en l’assessorament laboral. Aquesta eina pot facilitar els immigrants la
identificació de les seves competències, capacitats i expectatives.
Per aconseguir aquest objectiu, es donarà als participants una eina innovadora ja provada a Europa.
Aquests tindran l’oportunitat d’analitzar-la i provar per conèixer el camp de les metodologies
autobiogràfiques.
Aquest exercici es basa en una innovadora eina per a l'autoavaluació d'habilitats emprenedores per a
joves immigrants amb baix nivell educatiu. Aquesta plataforma ha estat implementada pel projecte
europeu YouMe, i permet l’anàlisi de les habilitats, experiències i aspiracions dels joves immigrants. Pot
identificar aquells que tenen el potencial i l'interès per una feina per compte propi.
https://youme-project.eu
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Aquest sistema d’anàlisi no sols examinarà les qualificacions formals i habilitats demostrables; també
avaluarà les altres habilitats que els immigrants poden haver adquirit així com les seves experiències en
els països d'origen.
El formador mostrarà als participants la plataforma i el seu funcionament, donant consells sobre com
utilitzar-la amb un demandant de feina.
Els participants faran pràctiques amb la plataforma, utilitzant-la per avaluar les seves pròpies capacitats i
conèixer com aprofitar-les a l’hora de cercar feina com a immigrants.
Aquesta eina està disponible on-line de forma gratuïta, tenint-hi doncs el formador accés en el futur o
per a emprar com a eina pràctica en la seva feina diària.
https://youme-project.eu/project.
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COL·LECCIÓ DE BONES PRÀCTIQUES
Matemù- CIES (IT)
Es tracta d’una ONG i centre d’acollida per a joves immigrants als qui s’ofereix un tipus de servei
diferent, entre ells, un de formació i un altre d'assessorament laboral per a treballar en el sector Horeca.
http://www.cies.it/sofel
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IQ network (Integration through qualification)(DE)
http://www.netSwerk-iq.de/network-iq-start-page/publications/iq-good-practice.html
Ankommen App (DE)
L’aplicació Ankommen ha estat desenvolupada en Alemanya pel Ministeri de Migració i Refugiats,
l'Agència Federal d'Ocupació, el Goethe Institut i l'emisora de ràdio de Baviera el 2016. És una guia
d'orientació per a les primeres setmanes després de la seva arribada a Alemanya i per facilitar la
integració. Aquests son els temes que’s tracten: Viure a Alemanya. Aprendre alemany. Asil,
aprenentatge i treball.
https://ankommenapp.de/?lang=en

The Federal Agency for Civic Education - Bundeszentrale für politische Bildung (DE)
Material didàctic per a adults joves que abasta temes al voltant l’exclusió i la integració. Aquest material
(només disponible en alemany) ofereix sis mòduls d'ensenyament amb temes per a animar debats,
fomentar les opinions i arguments, i cercar solucions.
http://www.bpb.de/lernen/grafstat/projekt-integration/134617/materialien-fuer-den-unterricht
lehrer-online (formadores online) (DE)
És una plataforma en línia on es presenta, entre d'altres, material de formació que cobreix àrees
temàtiques com: la realitat del lloc de treball, l'ús dels mitjans de comunicació, i la vida quotidiana.
https://www.lehrer-online.de/fokusthemen/

PASCH - Schulen: Partner der Zukunft ( PASCH Schools of the future) (DE)
Ofereix material d'ensenyament en alemany que cobreix temes com música, cultura i tendències,
història i política; alguns d'aquests materials se centren en la cultura i el sistema polític de la Unió
Europea. PASCH és una iniciativa de l’Oficina Federal de Relacions Exteriors (Auswärtigen Amtes), en
col·laboració, per exemple, amb el Goethe Institut, el Servei Alemany d'Intercanvi Acadèmic, la
Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) i el Pädagogischen Austauschdienst (PAD) der
Kulturministerkonferez.
http://www.pasch-net.de/de/pas/cls/leh/unt.html
Das Deutschlandlabor – the German Laboratory (DE)
Amb vídeos curts, proven de donar orientació sobre "Qui són els alemanys?” i “Com viuen?” Tracten
temes tan variats com: música, migració, cervesa o mentalitat. Aquests clips i material addicional es
presenten en línia en l’emisora de radio Deutsche Welle.
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-deutschlandlabor/s-32379
El material formatiu en línia es ofert per la majoria de publicacions en l'àmbit de l'ensenyament de
l’alemany com a llengua estrangera i en els cursos d’integració a Alemanya. Como a exemple,
Cornelsen Verlag ofereix material relaciont amb la vida i el treball a Alemanya, així com temes
relacionats amb la Unió Europea com a lloc de treball i centre de cultures.
http://www.cornelsen.de/erw/1.c.3550830.de
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Open the door for Europe (EU)
Amb finançament del programa Erasmus + (2014-2016), Open the door for Europe va desenvolupar una
plataforma d'aprenentatge d’idiomes basada en jocs en anglès, francès, alemany, italià, espanyol,
búlgar, letó, polonès i turc. Un material basat en el llenguatge de les situacions de la vida diària i social
(cerques de feina, redacció de currículums, preparació d’entrevistes, etc.).
Per a més informació: http://www.opendoortoeurope.eu/
Deutsch info (EU) deutsch.info
És una plataforma en línia per aprendre alemany que utilitza eines d’ensenyament modernes i, al mateix
temps, proporciona informació pràctica sobre com viure i treballar a Alemanya i Àustria. Aquesta
plataforma gratuïta en línia es dedica a la llengua alemanya. Els destinataris principals de deutsch.info
són estudiants d’alemany motivats, amb un gran interès per la llengua, la cultura i la gent. La plataforma
en línia es dirigeix igualment als treballadors amb diferents graus de qualificació, els estudiants que
volen anar a Alemanya o Àustria o que ja hi viuen, així com a totes aquelles persones que necessiten
l’alemany al treball o són estudiants, turistes o residents en països fronterers amb Alemanya i Àustria. El
material en línia ja existent s'ampliarà dins el projecte Erasmus + "deutsch.info - adaptació educativa per
al seu ús a l'aula" (2016 a 2018) amb material didàctic especial per a ser emprat en l'ensenyament de
l’alemany com a llengua estrangera per a alumnes de 6 a 19 anys.
http://deutsch.info/en
Programa català de mentors voluntaris per a l’acollida de refugiats (ES)
El programa Mentor actua en coordinació amb els municipis i la Generalitat, on els mentors voluntaris
s'encarreguen de facilitar els immigrants l'adaptació a la vida quotidiana, el suport amb l’idioma i la
tutoria per a tractar amb la burocràcia.
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/persones_refugiades/program
a_catala_refugi/
Ciutat refugi Barcelona (ES)
http://ciutatrefugi.barcelona/en/
Taula de les persones refugiades de Terrassa (ES)
http://blogs.terrassa.cat/terrassarefugi/taula-de-les-persones-refugiades/
Innovative Approaches to Migrant Employability (EU)
Aquest projecte dona resposta a la pregunta: "com satisfer les necessitats dels immigrants en el camp
de la formació professional, l’educació i la formació?". El projecte ofereix solucions de gestió amb una
web que conté material formatiu per a les organitzacions i manuals per a responsables polítics i parts
interessades.
http://www.saminvet.eu/
Empowering Migrant Women (EU)
Reconeixement i validació de les competències adquirides per dones immigrants tant en contextos
informals com no formals.
http://forwardproject.eu/
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Multimedia learning Kit for migrants (EU)
http://welcomm-project.com/mulDuracióndia-learning-kit-main/
Soft Skills assessment for High Skilled Migrants (EU)
http://valoriSe.odl.org/resources.html

Integra (IT)
El programa Integra és una cooperativa social fundada en 2005 s’ocupa de projectes innovadors per a la
inclusió social d’immigrants i refugiats. La seva activitat consisteix en el foment de víes d'autonomia
sostenible i duradora, contribuint al benestar i desenvolupament de la Comunitat. Proporciona serveis
com: orientació laboral, informació sobre reconeixement de qualificacions, de cóm iniciar un negoci, les
oprtunitats de formació disponibles localment, suport en la redacció d'estudis i promoció de
l'aprenentatge.
https://www.programmaintegra.it/
Prometheus Project (EU)
E-book de bones pràctiques (English, Italiano, Deutsch, Español).
http://prometheus-eu.net/wp/project-outputs/#lo6

106

MANUAL DEL FORMADOR D’ ADULTS EN INTEGRACIÓ D’EMIGRANTS I REFUGIATS

The European Commission support for the production of this publication does not constitute
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission
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