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Joves per l'Educació en la Diversitat i la Inclusió 

 

Comprendre i respectar les diferències 

Promoure discursos inclusius, d'acolliment i reconeixement cap a totes les persones 

Treballar per una societat diversa i intercultural 

Fomentar el diàleg, el treball en equip, l'empatia, l'assertivitat, el respecte i l'escolta activa 

Empoderar nenes, nens, adolescents i joves perquè es converteixin en líders i promotors de 
convivència i formin part de la ciutadania compromesa que treballa pels ODS. (16 i 17 especialment) 

 

 

Això és el que et proposa J.E.D.I una plataforma interactiva que a través de 4 reptes basats en el joc, el 
treball en equip i la participació activa cerca promoure la convivència intercultural i inclusiva a l'aula. 

Els 4 reptes formen part d'un itinerari formatiu que disposa d'adaptacions adreçades a nens, nenes, 
adolescents i joves (de 6 a 18 anys) perquè puguin descobrir, segons el nivell educatiu i l'edat, la 
importància i la riquesa que suposa viure en una societat diversa i generar actituds d'escolta, respecte, 
diàleg i construcció conjunta d'un món més just i sostenible, donant suport a la consecució dels ODS 

Cada repte serà dissenyat per permetre la implicació activa de tot l’alumnat fomentant la participació 
inclusiva i igualitària en el desenvolupament de l’itinerari. 

Pots triar realitzar amb el teu alumnat un, dos, tres o quatre reptes de l'itinerari segons consideris més 
adequat. El grup participant obtindrà un certificat amb aula i/o centre educatiu actiu en la promoció de la 
convivència intercultural i la inclusió. 

Per accedir a la proposta: 

1. Llegeix els reptes que et presentem en aquesta guia 

2. Punxa a la web el repte que vulguis realitzar 

3. Inscriu-te 

4. Accedeix a la informació 
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 En aquest repte s'haurà de fer una investigació personal i grupal sobre els nostres 
orígens i s'utilitzaran murals interactius per a l'exposició de conclusions. 

 

OBJECTIU : Reconèixer que els moviments de les persones d'un lloc a un altre formen 
part de la vida humana i de la pròpia història personal. 

 

COMPETÈNCIES CLAU : 

Competència ciutadana: Comprensió dels conceptes de mobilitat humana i migracions i reconeixement 
que els moviments de les persones són una de les característiques dels éssers humans. 

Competència personal, social i d'aprendre a aprendre: Aprofundiment en la pròpia història i identitat 
personal i la dels companys del meu grup. Connexió dels aprenentatges amb la vida quotidiana. 

Competència lingüística: expressió de la realitat de forma oral i escrita. 

HABILITATS TREBALLADES : 

Consciència emocional: prendre consciència de les pròpies emocions i de les emocions dels altres, 
que ens ajudarà a comprendre com responem i ens comuniquem en les diverses relacions socials. 

Autoestima: reconèixer-se i respectar-se des del que cada persona és. 

Disponible on line de manera permanent 

 

 

En aquest repte, un kahoot Inter-escolar, en el qual es participarà amb altres centres educatius, ajudarà 
a consolidar coneixements sobre la realitat actual de la mobilitat humana. 

 

OBJETIUS:  

 Conèixer la realitat actual de les migracions, el refugi, les causes i les conseqüències del procés 
migratori i els drets humans de les persones acollides. 

 

 Dotar coneixements per afavorir la capacitat crítica i el reconeixement d'estereotips, fake news i 
rumor. 

 

COMPETÈNCIES CLAU : 

● Competència digital: Ús creatiu, crític i segur de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

● Competència personal, social i aprendre a aprendre: Consciència del que cada persona sap i del 
que desconeix, promovent processos de recerca i aprenentatge propi i d'autoavaluació. 

● Competència ciutadana: Comprensió dels conceptes i estructures socials, econòmiques, jurídiques i 
polítiques i coneixement de la realitat del món 

● Competència matemàtica: Identificació de preguntes pertinents i promoció d'actituds crítiques i de 
respecte per les dades i la veracitat. 
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HABILITATS TREBALLADES : 

● Anàlisi crítica: analitzar la informació de manera crítica, amb proves i arguments. 

● Escolta activa: ser capaç d'escoltar amb comprensió i cura, entenent el que l'altra persona vol dir 
i transmetent que hem rebut el seu missatge. 

● Assertivitat: Habilitat per ser clars, francs i directes, dient el que es vol dir, sense ferir els 
sentiments dels altres. 

Activitat sincrònica juntament amb altres centres educatius que es farà els dies 17 i 20 de juny. A partir 
d'aquesta data estarà disponible el material per a feina al centre.  

 

 

 

Joc de fugida interactiu pel qual es resol, mitjançant proves, les claus per poder avançar i 
resoldre el repte proposat vinculat a la realitat del camí que han de fer les persones en 

situació de mobilitat humana. 

OBJECTIU : Conèixer les causes de la mobilitat humana i la realitat que viuen les 
persones que es veuen obligades a deixar el país d'origen. 

  

COMPETÈNCIES CLAU : 

Competència digital: Ús creatiu i crític dels entorns digitals per a l'aprenentatge i la participació social a 
través de la resolució de problemes i situació de la vida diària i de la cerca d'informació clau per a 
aquesta. 

Competència de consciència i expressions culturals: Coneixement, comprensió, estima i posada en 
valor de les diferències. 

Competència ciutadana: Comprensió dels codis ètics i drets humans, capacitat d'expressió de punts de 
vista propis i respecte dels aliens, així com capacitat de tolerància i respecte a totes les persones. 

Competència matemàtica i competències basades en la ciència i la tecnologia: Capacitat d'aplicar 
el raonament matemàtic i les eines per descriure, interpretar, predir la realitat i resoldre problemes. 

HABILITATS TREBALLADES: 

Empatia: Capacitat per posar-se en lloc de les altres persones. 

Treball en equip: fixar els objectius de manera conjunta i coordinada, unir esforços per tirar-los 
endavant, integrar totes les persones que en formen part. 

Diàleg: què inclou saber escoltar, respectar els torns de paraula, generar confiança, mostrar obertura a 
totes les opinions de totes les persones. 

Disponible on line de manera permanent 
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Planificar i desenvolupar una activitat dirigida cap a altres persones. Aquest és el repte que es 
planteja per desmuntar rumors i estereotips al voltant de les persones migrants. 

 

OBJETIEU: Sensibilitzar i mobilitzar a favor de l'acolliment i l'hospitalitat i en 
contra dels discursos d'odi.  

COMPETÈNCIES CLAU : 

Competència de consciència i expressions culturals: Comprensió, desenvolupament i expressió 
d’idees pròpies i sentit de pertinença a la societat. Promoció dels valors del respecte i el diàleg entre 
cultures. 

Competència en sentit de la iniciativa i esperit emprenedor: Comprensió dels mecanismes vinculats 
a la planificació, presa de decisions (que inclou implicacions ètiques i creativitat) i execució de propostes. 

Competència ciutadana: Construcció de cultura de respecte, cura i col·laboració i coresponsabilitat. 
Actuació com a ciutadania responsable i participació plena a la vida social i cívica. 

Competència lingüística: Capacitat d'expressar-se de manera apropiada i ajustada al context i la 
predisposició al diàleg crític i constructiu amb consciència de l'efecte que el llenguatge i l'expressió té 
sobre altres persones. 

hABILIDADES TRABAJADAS:  

Iniciativa y creatividad: proponer, desarrollar o idear proyectos propios, nuevos, diferentes e 
innovadores 

Inteligencia emocional: manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos 
conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones,  

Gestión de la frustración:  ser capaz de afrontar los problemas y limitaciones que nos encontramos a 
lo largo de la vida, y las molestias o incomodidades que puedan causarnos. 

Disponible On-line de manera permanente. Esta actividad puede realizarse dentro de la organización 
educativa o en la calle. 

HABILITATS TREBALLADES : 

● Iniciativa i creativitat: proposar, desenvolupar o idear projectes propis, nous, diferents i innovadors. 

● Intel·ligència emocional: manejar els sentiments i emocions, discriminar entre ells i utilitzar aquests 
coneixements per dirigir els propis pensaments i accions. 

● Gestió de la frustració: ser capaç d'afrontar els problemes i les limitacions que ens trobem al llarg de 
la vida, i les molèsties o incomoditats que ens puguin causar. 

Disponible en línia de manera permanent. Aquesta activitat es pot fer dins de l'organització educativa o 
al carrer. 
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