
J O R N A D A  A  F A V O R  D E  L A  D I F E R È N C I A  



Sobre nosaltres:

Les Jornades #Desetiquétame tenen el seu origen en l'experiència reeixida d'ADAI (Asociación de Apoyo al Aprendizaje
Infanto-Juvenil). 

 
 

ADAI es va fundar amb la voluntat de conscienciar a la ciutadania de les diferents formes que tenim les persones
d'aprendre, posant el seu focus en els joves.

 
Veient el bon acolliment per part d'alumnat i professorat i de la força transformadora que es genera

quan els joves es comprometen, ens plantegem: i per què no abordar altres diversitats?
 
 

Les jornades inclusives #Desetiquétame fusionen la passió d'ADAI i l'expertise de +Diversity per a impulsar que les coses
es facin realitat.



 
Les jornades inclusives #Desetiquétame son unes jornades pensades per a joves. Un espai on aprendre a conviure

amb la diversitat i a propiciar la inclusió. Cocrear una nova realitat requereix del compromís de totes les persones i, molt
especialment, dels i les joves.

La gran majoria de les persones anhelem una societat molt més justa i equitativa. Una societat on les persones ens
puguem mostrar tal com som, sense necessitat d'acatar uns cànons pre-establerts. Una societat on la diferència sigui

acceptada i valorada en lloc d'exclosa o castigada.

Què son les jornades #Desetiquétame?



Durant la jornada parlarem:

Diversitat de Gènere

Diversitat d'Orientació i Identitat de Gènere

Diversitat Cultural 

Diversitat Cognitiva 



=
Persones amb

diversitat
Personas 

etiquetàdes
Falta d'acceptació per

part de la societat.
Excusió Social

 
La diversitat encara no és del tot acceptada per part de la societat. A moltes aules de Catalunya es viuen situacions de

bullying pel simple fet de ser diferents.
 

Què està succeint?



Segons l'informe “El bullying a les escoles de primària a Catalunya”, un/a de cada quatre alumnes de Catalunya assegura haver sofert assetjament escolar.
Mentre que un terç de les víctimes del Bullying a Catalunya, confessa no haver demanat ajuda.

 
L'estudi revela que el 51,7% dels estudiants afirmen haver presenciat alguna situació d'assetjament. El principal motiu dels atacs de bullying a Catalunya és el

físic, seguit dels gustos personals, i aspectes com el color de la pell, la cultura o la religió.



Les jornades inclusives Desetiquétame és un punt de reunió
per els joves de 4t de l'ESO. Un final d'etapa per a els estudiants
i l'inici d'un nou camí amb grans reptes i obstacles.
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Espais

“Busquem equipaments públics o espais privats on puguin reunir-se
fins a 350 estudiants de diferents centres formatius.”

"Aquestes jornades són gratuïtes per els centres educatius"



Ponència. "Abraçant la
diferència".

Xerrada  inspiradora.
“Desetiquétame”.

Conversa a tres. “Més enllà
del que veus...”. 

Dinàmica sobre la inclusió

L'experta en diversitat Mercè Brey ens parla sobre
diversitat i inclusió, sobre el benestar que ens genera
estar en un entorn inclusiu i sobre el món d'oportunitats
que se'ns obre quan la curiositat, l'empatia i la tolerància
ens ajuden a acceptar la diferència.

Marc Póo ens comparteix la seva història de superació
després de patir diversos fracassos escolars a causa del
seu TDAH i dislèxia. Insta els  joves que l'escolten a
perdre la por a ser diferents, els anima a seguir endavant
amb els seus estudis i a no renunciar.

Un jove de color, una jove amb diferències d'aprenentatge
i un@ jove trans, ens expliquen com viuen el fet de ser
diferents.

Dues psicòlogues expertes en educació guien els
estudiants en una poderosa dinàmica de grup perquè
facin un pas més en l'acceptació de la diversitat i en un
comportament encara més inclusiu.

Després de gairebé tres hores d'intens treball, tanquem la
Jornada amb música. Un parell de cançons en viu amb
una cuidada lletra que resumeix tot el que hem estat
treballant.

Celebrant la Diversitat

Benvinguda i presentació
de la Jornada.

Estructura Jornada:



Objectius :

Promoure la diversitat i la inclusió.

Donar visibilitat a la diferència.

Desafiar els i les joves a canviar les regles de joc, a que cocreïn una societat més tolerant i inclusiva.

Fer costat a la comunitat educativa a establir uns fonaments sòlids on la discriminació no tingui cabuda.

Portar el missatge d'equitat a quantes mes orelles sigui possible!



¡Contacta'ns!

info@asociacionadai.org

+34 617 46 84 57 Marc Póo Martínez.

@des_etiquetame

www.asociacionadai.org


