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SOBRE NOSALTRES

Sobre nosaltres
Aquest manual per a professors i els workbooks 
complementaris es presenten com a part del programa escolar 
que pertany a un projecte anti-racista i anti-discriminatori 
de 24 mesos: "Mostra-li la Targeta Vermella al Racisme". 
El projecte uneix clubs de futbol europeus i les seves 
fundacions en suport de la diversitat i la inclusió.

Esperem que el projecte demostri que si romanem junts, 
el racisme i la discriminació poden ser combatuts. 
Junts som més forts i fem que les nostres veus se sentin, 
junts li mostrarem la Targeta Vermella al Racisme.
Perquè la #diversitatguanya

Els alumnes a les escoles representen les futures generacions. 
La mobilitat de les persones ha canviat al llarg dels anys i 
està canviant la demografia dels països europeus, portant a 
una societat europea multicultural. Les noves generacions 
necessiten acceptar-ho de manera automàtica i respectar cada 
membre d'aquesta nova societat col·laborant i evolucionant de 
manera conjunta per a mantenir la pau entre nacions.

Nosaltres creiem que com més aviat s'estableixi la prevenció 
i la conscienciació del racisme i altres formes d'intolerància, 
més eficaç i positiu serà l'impacte. Per tant, treballarem amb 
alumnes per a ajudar-los a entendre el significat de racisme i 
altres formes de discriminació, d'on ve, com afecta als altres i 
com podem treballar junts com a societat perquè no succeïsca 
més. És extremadament important que treballem junts per a 

transmetre que el racisme i altres formes de discriminació no 
es toleren en els estadis de futbol i que usem el futbol per a 
donar exemple a la nostra comunitat. Amb l'estatus de jugadors 
de futbol professional i de l'esport en general, tenim l'objectiu 
d'inspirar a alumnes a desafiar al racisme dia a dia a les escoles i 
en la societat.

Sobre aquest programa escolar
Les sessions, implementades com a part d'un programa escolar, 
estan dissenyades per a ajudar els educadors a desafiar el 
racisme i altres formes d'intolerància de manera efectiva i 
promoure diversitat i igualtat entre els alumnes. Les sessions 
contenen una àmplia varietat d'activitats físiques i visuals per 
a crear una combinació d'aprenentatge formal i informal. 
El propòsit del programa és proporcionar als alumnes una 
oportunitat d'explorar els problemes del racisme d'una manera 
segura i positiva.

T'hem proporcionat una guia amb el temps de les tasques, 
perquè edats i grups són més recomanades, ítems que són 
necessaris per a dur a terme l'activitat i possibles punts de 
discussió i consells. S'anima als educadors a utilitzar la seva 
pròpia experiència i discreció per a prendre decisions sobre la 
idoneïtat dels exercicis i realitzar suggeriments.

Aquest manual solament conté activitats/exercicis, per a les 
quals es necessiten educadors i alguns recursos addicionals.
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SESSIÓ 1

Reparteix fulls de paper en blanc als alumnes i demana'ls que 
facin una llista de tots els insults desagradables que alguna 
vegada els han dit. Després, digues-los que intentin fer una llista 
de les emocions que millor descriguin com es van sentir en el 
moment en què els van dir així. Digues-los que facin una bola de 
paper i l'arruguin tot el que puguin, sense arribar a trencar-la. 
Després, demana'ls que la deixin damunt de les seves taules 
enfront d'ells.

Quan estigui arribant l'hora d'acabar la primera lliçó, demana'ls 
als alumnes que intentin obrir la bola de paper i allisar totes les 
arrugues el màxim que puguin. Pregunta’ls si el paper sembla 
diferent ara i si han pogut llevar totes les arrugues. Algú va 
oblidar que la bola de paper era aquí? Algú estava preocupat 
pensant en quin era el propòsit d'aquesta activitat?

Parla que aquest tros de paper és un símbol dels efectes que el 
racisme i els insults desagradables associats poden tenir en una 
persona; els records que tenim poden romandre amb nosaltres 
molt de temps i a vegades mai desapareixen. Explica que el 
racisme pot tenir moltes formes i que tots podem ser ferits 
emocionalment i físicament. Insultar a algú avui, pot afectar 
aquesta persona durant molt anys. Hem de tractar sempre als 
altres de la mateixa forma que ens agradaria ser tractats.

Si us plau, assegura't que aquesta activitat acaba 
parlant de les accions i reaccions positives que 
els alumnes poden prendre per a superar els 
insults.

Assegura't que els alumnes no acaben pensant 
que hi ha persones que no poden recuperar-se 
dels insults o el racisme.

ACTIVITAT – PAPER ARRUGAT 7-12 & 13-15 ANYS            10 minuts

MATERIAL – FULLS DE PAPER A4 I BOLÍGRAFS

CONSELL

SESSIÓ 1
RACISME, 
QUÈ ÉS?
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SESSION 1

Explica als alumnes el que hem de considerar com a racisme 
i quines formes pot tenir. Demana'ls que responguin a les 
següents preguntes:

1. Què creus que és el racisme?

2. Pots pensar per quines raons les persones de manera 
intencionada o no, són racistes?

Els alumnes han d'escriure les resposta en el seu workbook. 
Després, es parlarà de les respostes amb tota la classe.
Escriu el següent en la pissarra:

El racisme és…

…degut a diferències en:

1

2

3

4

Completa els espais en la pissarra amb les respostes 
correctes durant la posada en comú amb la classe. Sota la 
definició de racisme hauries d'incloure els diferents tipus de 
comportaments associats al racisme (insults, ignorar a les 
persones, molestar a les persones, baralles, violència). Sota 
“a causa de les diferències en”, hauries d'escriure les raons 
per les quals les persones són racistes (color de pell, religió, 
nacionalitat i cultura).

ACTIVITAT – QUÈ ÉS EL RACISME?                             7-12 & 13-15 ANYS            20 minuts

MATERIAL – WORKBOOKS I PISSARRA
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Dóna instruccions als alumnes de mantenir-se en línia uns al 
costat dels altres enmig de la classe. Quan llegeixis diferents 
descripcions, ordena als alumnes a moure's cap al costat 
esquerre de la classe si la primera descripció explica millor com 
són i els seus sentiments. Demana'ls que es vagin cap al costat 
dret si la segona descripció els defineix millor. Permet que 
els alumnes pensin per un moment, després d'haver llegit les 
descripcions en veu alta.

Descripcions:

Alumnes amb cabells curts
Alumnes amb cabells llargs

Alumnes que són destres
Alumnes que són esquerrans

Llig les següents descripcions en veu alta:

Alumnes que són més alts de 1,30cm
Alumnes que són més baixos

Alumnes que són castanys de pèl
Alumnes amb un altre color de pèl

Alumnes que poden acatxar-se i tocar-se els dits dels peus
Alumnes que no arriben a tocar-se els peus

Alumnes que tenen pigues
Alumnes que no tenen pigues

Alumnes que juguen a futbol
Alumnes que no juguen a futbol

Després de l'activitat, pregunta’ls als alumnes per què creuen 
que s'ha fet aquesta activitat. Pregunta si les categories per 
les quals se'ls ha separat era una forma lògica d'agrupar les 
persones i com seria si tots discriminessin les persones basant-se 
en les categories usades en aquesta activitat. Què passaria si 
els que no es poden tocar els peus fossin considerats menys 
intel·ligents que els que poden? Imagina que a la gent amb 
cabells castanys no se'ls permetés entrar a molts llocs públics.

Missatge principal de l'activitat: Digues-los als alumnes que 
si no discriminem pels motius o les categories que acabem 
d'utilitzar en l'activitat, no té sentit discriminar les persones 
pel seu tipus de pell, religió, nacionalitat, cultura o altres.

Mostra-li la Targeta Vermella al Racisme Manual per a professors

SESSIÓ 1

Digues-los als alumnes que s'alcen si els trets que els llegiràs a 
tots en veu alta els descriu. Si els trets no els descriuen, es poden 
quedar asseguts. Llegeix els següents trets un a un:

• Cabells rossos
• Pigues
• Ulleres de vista
• Esquerrans
• Destres
• Ulls marrons

Quan els alumnes amb ulls marrons estan drets, digues-los que 
els que tenen ulls verds i blaus no són tan intel·ligents com els 
que tenen els ulls marrons. Tu has decidit que els alumnes que 
tenen ulls blaus i verds hauran de fer treball extra, mentre els 
alumnes amb ulls marrons participaran en una activitat més 
divertida. Permet-los que responguin a això.

Després de les seves respostes, discuteix si aquesta activitat 
és justa. Si pensen que no ho és, pregunta’ls per què no és 

justa. Pregunta als alumnes amb ulls blaus i verds com s'han 
sentit i explica'ls que aquesta activitat era només un exercici 
per a demostrar com se sent el viure una situació de racisme 
i discriminació basada en les seves característiques físiques. 
Demana'ls que reflexionin sobre això i que comparteixin com 
creuen que es poden sentir les persones que són discriminades.

Si us plau assegura’t que els alumnes entenen que 
triar a persones pel seu color d'ulls no és racisme, 
però els sentiments que han experimentat mentre 
es desenvolupava l'activitat és similar als sentiments 
de persones que són víctimes de racisme.

Busca similituds entre seleccionar a les persones pel 
seu color d'ulls i tractar a les persones diferent pel 
seu color de pell, nacionalitat, cultura o religió.

CONSELL

ACTIVITAT – CAP A LA DRETA, CAP A l'ESQUERRA                             7-12 ANYS            30 minuts

MATERIAL – CLASSE ESPAIOSA

ACTIVITAT – ULLS BLAUS, ULLS MARRONS                            13-15 ANYS            30 minuts

MATERIAL – CADIRES PER A TOTS ELS ALUMNES
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SESSIÓ 1

final SESSIÓ 1

Cada alumne té una targeta verda, groga i vermella i un 
retolador. Digues-los als alumnes que escriguin una ofensa 
en cada targeta. L'ofensa ha d'estar classificada en “bona”, 
“neutra” i “dolenta” en referència als diferents colors. Després, 
es recolliran les targetes i un dels alumnes les llegirà en veu alta. 
Debat cada ofensa individual, en relació a la classificació que 
se li ha donat, qui se sentiria ofès si li diuen així i com és l'origen 
de cada ofensa. Explica als alumnes que cada ofensa pot ferir a 
algú, específicament si la persona ofesa se sent insegura o fràgil.

ACTIVITAT – RESPECTA’T A TU MATEIX, RESPECTA ALS ALTRES     7-12 & 13-15 ANYS            30-45 minuts

MATERIAL – TARGETES EN 3 COLORS(VERD, GROC, VERMELL) I RETOLADORS

Demana als alumnes que llegeixin la història “En el camp de 
futbol” (Workbook-Capítol 2). Després de llegir la història els 
alumnes han de respondre algunes preguntes i compartir les 
respostes amb els companys. 

Les preguntes són les següents:

1.  Què penses de la situació?
2.  Comprens per què David està enfadat?
3.  Què creus que s'hauria d'haver fet?
4.  Què faries tu si veiessis una situació com aquesta?
5.  Què hauria d'haver fet l'entrenador de David?
6.  Què creus que podrien haver fet els companys 
  de David i els espectadors?

Debat que poden fer els entrenadors, companys d'equip 
i fans que veuen en els partits incidents racistes com 
aquest. Els pots parlar sobre el “procediment de tres 
passos de la UEFA” que s'usa en el futbol professional i 
que els dóna l'oportunitat als àrbitres de suspendre un 
partit davant un incident de discriminació o racisme. 
Hi ha sancions contra aquest comportament i no hi ha 
lloc per al racisme en el futbol i en la societat.

CONSELL

Opcional

ACTIVITAT – EN EL CAMP DE FUTBOL                             13-15 ANYS            30 minuts

MATERIAL – WORKBOOK (HISTÒRIA “EN EL CAMP DE FUTBOL”)
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SESSIÓ 2
DIFERÈNCIES 
I SIMILITUDS 
ENTRE 
NOSALTRES
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SESSIÓ 2

Els alumnes llegeixen els primers paràgrafs del capítol 3.

Tothom és diferent! Fins i tot entre bessons, un serà diferent a 
l'altre. Hi ha diferències que poden veure's amb facilitat: hi ha 
persones que poden ser més altes i altres més baixes, persones 
que poden tenir un to de pell clara i altres que tenen un to de pell 
fosc. Es pot tenir els cabells rossos, castanys, pèl-roig o negre. 
Però també tenim moltes altres diferències que no són tan fàcils 
de veure: per exemple, el que a tu et diverteix fer, com és el teu 
menjar preferit o si t'agraden els nois o les noies.

No obstant això, també tenim moltes similituds: per exemple, 
podem escoltar el mateix tipus de música o que ens encanti el 
mateix esport, compartir la mateixa religió o portar el mateix tipus 
de roba. Una similitud molt important entre nosaltres és que a la 
majoria de les persones ens agrada sentir-nos que pertanyem a 
alguna cosa i no ens agrada ser exclosos.

Porta a terme l'activitat “Fer un grup” (mira la pàgina següent) 
abans de continuar amb la secció “prejudicis-alguna cosa que tots 
tenim”.

Després de l'activitat, els alumnes poden continuar llegint els seus 
workbooks i començar la secció “prejudicis-alguna cosa que tots 
tenim”, la qual també està escrita sota.

Fins aquí, hem après que el prejudici significa jutjar a algú o alguna 
cosa sense tenir prova o raó per a això. Abans que puguem parlar 
del tema, és important que pensem en alguns exemples.

Els alumnes escriuran en el workbook prejudicis que tenen ells 
mateixos. Debat en la classe el que han escrit i si saben si les seves 
opinions sobre algunes persones són prejudicis o no. Després del 
debat, els alumnes poden continuar llegint la secció “prejudicis-
alguna cosa que tots tenim”(observa el text sota).

Sovint, els prejudicis determinen com ens comportem i interactuem 
els uns amb els altres. Per a poder entendre aquest concepte millor, us 
donem dos exemples:

“Es necessita fer dos equips per a un partit de futbol-7: cinc jugadors i 
el porter han estat triats. Només hi ha altres dos jugadors més per ser 
triats, un és una noia i l'altre un noi i només pots triar a un”.

Tu no saps si la noia sap o no jugar a futbol, però creus que les noies no 
saben jugar a futbol i que els nois sí i per això tries al noi. Pensar que el noi 
serà millor que la noia, és un prejudici. La noia no ha pogut demostrar del 
que és capaç, per la qual cosa no hi ha raó o evidència que ens demostri 
que el noi jugarà millor.

Moltes vegades ens comportem d'una manera determinada a causa dels 
prejudicis. Les persones són tractades de manera diferent per aquests 
prejudicis que tenim i tractar a la gent de manera diferent pot portar a la 
discriminació.

Tornem a l'exemple anterior: es pensa que el noi el farà millor que la noia, 
la qual cosa és un prejudici; en el moment en el qual la noia no és triada 
per aquest motiu i el noi sí, és discriminació basada en el gènere. Prejudici 
és la part pensant, triar a un en comptes de l'altre per l'aparença és un 
acte que crea discriminació.

L'altre exemple: ara s'han de formar altres dos equips. Queden dos 
jugadors per a ser triats: un té 10 anys i l'altre, 15. Un prejudici seria 
pensar que el major jugués millor, pel mer fet de ser major.

De nou, no hi ha prova que ho faci millor que el jugador de 10 anys. Tots 
dos no han mostrat les seves qualitats i ningú ha dit quants anys porten 
jugant al futbol. Però clar, el jugador major ha d'haver estat jugant més 
temps, veritat?

En el moment en què l'equip tria a aquest jugador per aquesta raó, se'n 
diria discriminació basada en l'edat.

Per què diem que és discriminació basada en l'edat o el gènere?

Els prejudicis normalment es relacionen amb veure als altres com a 
grups. Una de les característiques que conformen aquests grups es 
realça en comparació a les altres moltes característiques que té aquest 
grup. En el primer exemple, ens hem concentrat en el fet que per ser una 
noia no sàpiga jugar a futbol. Posem l'atenció en el seu gènere, mentre 
pot ser la més ràpida, la que millor tècnica té o més experiència, però 
li hem parat atenció només a una de les seves característiques (el seu 
gènere) descurant totes les altres que pot tenir.

Fes que els alumnes pensin en el nombre de grups als quals 
pertanyen i als quals no pertanyen. Per exemple, l'escola a la qual 
van, els entreteniments que tenen, etc. Parlar en classe sobre els 
trets que els vénen al capdavant quan pensen en els grups als 
quals pertanyen. I què els ve al capdavant quan es refereixen als 
grups als quals no pertanyen?

Emfatitza que la gent normalment veu més trets positius en el 
grup al qual pertanyen i més trets negatius en els grups als quals 
ells no pertanyen. Moltes vegades, aquesta percepció es fa de 
manera automàtica, encara que els altres grups clarament tinguin 
trets positius. Per exemple, en esports sovint es veu que l'equip 
que perd diu que l'equip contrari no ha jugat tan net com el seu 
equip. Reconeixen els alumnes que això passa?

ACTIVITAT – PREJUDICIS I DISCRIMINACIÓ                                 7-12 & 13-15 ANYS            30 minuts

MATERIAL – WORKBOOKS
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SESSIÓ 2

Escriu un de les cinc salutacions que s'esmenten a continuació
en les notes adhesives (intenta crear el mateix número de cada
salutació)

•  Dóna'm una encaixada
•  Abraça'm
•  Celebra de la forma que celebraries un gol
•  Fes-me l'ullet d'ulls
•  Deixa'm en pau

Els alumnes han de pegar-se la nota en el front. Demana'ls que 
caminin per la classe i quan es creuin amb una persona, haurien 
de fer la salutació indicada en front de l'altre alumne. Deixa al grup 
interactuar per un parell de minuts, de manera que tots s'hagin 
creuat amb tots els alumnes de la classe almenys una vegada.

Després de l'activitat, explica’ls el rol dels alumnes que tenien la 
nota “deixa'm en pau” en el seu front i com es van sentir durant 
l'activitat. Explica de manera diferent segons el grup d'edat, 
especialment en els més petits que es poden sentir més tristos i 

incòmodes.

Digues-los als alumnes que formin un cercle i explica'ls que 
descriuràs una característica o un tret. Ells han de fer un grup en 
la classe amb els qui comparteixin les mateixes característiques. 
Repeteix aquesta activitat diverses vegades amb les diferents 
característiques.

Per exemple:

Agrupa les persones que:
• Són del mateix sexe
•  Tenen el mateix nombre de germans o germanes
•  Tenen el mateix color de pèl
•  Són del mateix equip de futbol
•  Tenen el mateix menjar favorit
•  Parlen el mateix idioma
•  Vénen del mateix país
•  Tenen la mateixa talla de sabatilles

Punts de discussió: 
•  El grup ha tingut sempre les mateixes persones en ells ?
 Si és que no, per què no?

•  Els grups tenien sempre la mateixa grandària?
•  Es van sorprendre els alumnes dels diferents grups en els quals 

van acabar?
•  Era possible saber quines persones estarien en cada grup només 

amb mirar-les? Necessitaven preguntar als seus companys de 
classe per a saber si tenien alguna cosa en comú amb ells?

•  A quants grups diferents pertanyien? 
 Quines van ser les coses bones de pertànyer a un grup?
•  Alguna vegada algú es va quedar fora d'un grup? 
 Com els va fer sentir?
•  Va haver-hi moments en els quals els alumnes no van ser 

completament sincers sobre alguna cosa per a assegurar-se 
 de no quedar-se sols?

Aquesta activitat anima als alumnes de la classe a barrejar-se 
i descobrir coses noves dels altres. Subratlla que tots tenim 
similituds i diferències i que no poden ser detectades sempre 
només per l'aparença de les persones- ningú hauria d'assumir 
que ells són molt semblants o molt diferents a uns altres només 
per la seva aparença.

ACTIVITAT – FES UN GRUP                                                           7-12 & 13-15 ANYS            15 minuts

MATERIAL – ESPAI SUFICIENT PERQUÈ ELS ALUMNES ES MOGUIN

ACTIVITAT – AVÍS                                 7-12 & 13-15 ANYS            30-45 minuts

MATERIAL – NOTES ADHESIVES I BOLÍGRAFS
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SESSIÓ 2

Es col·locaran les pilotes en el sòl. Llegiràs algunes preguntes 
en veu alta. Si els alumnes estan d'acord amb el que dius, ells 
hauran d'agafar la pilota. L'objectiu és llegir diferents preguntes 
de manera que al final tots els alumnes hagin acabat tenint la 
pilota a les seves mans.

El joc tracta de mostrar que al final tots coneixem a persones 
diferents i que tothom al final acaba amb la pilota a les seves 
mans.

Exemples de preguntes:
•  Qui coneix a algú que té dues mares o dos pares?
•  Qui coneix a algú que vagi en cadira de rodes?
•  Qui coneix a algú que té el color de pell diferent a tu?
•  Qui coneix a algú que té una religió diferent a la teva?

Els alumnes obtindran una llista de noms i descripcions, seran 
dividits en petits grups de 4-5 alumnes. Ells necessiten formar 
un equip de futbol basat en els trets de caràcter esmentats en 
la llista. Els resultats seran escrits en una cartolina que 
necessitaran posteriorment per a presentar en la classe, 
explicant per què ells han triat a aquests jugadors.

El resultat de l'activitat hauria de ser que els alumnes reconeguin 
els seus propis estereotips sobre les persones. El professor/a 
ha d'explicar que tenir estereotips és una cosa comuna i que 
tothom els té, sense ser necessàriament dolent que els tinguin. 
Alguns estereotips vénen d'antecedents culturals i de la història 
de cada país. Altres estereotips han estat creats al llarg dels anys 
i poden estar més associats als prejudicis.

Nom jugador               Descripció

1. Ana  Porta un mocador al cap
2. Daniel  És gai
3. Tomás  És punk
4. Juan  Està rabassut
5. Benjamí  Té un color de pell fosca
6. Jan  És ric
7. Lisa  És pobre
8. Achmed  És creatiu
9. Wayne  És llest
10. Indra  És alta

LLISTA D'EXEMPLE

ACTIVITAT – CREA EL TEU PROPI EQUIP                                                 7-12 & 13-15 ANYS            60-90 MINUTS

MATERIAL – LLISTA AMB NOMS I TRETS DE CARÀCTER, CARTOLINES, ROTULADORS

ACTIVITAT – SEMPRE TINDREM DIFERÈNCIES                                                          7-12 & 13-15 ANYS            15 MINUTS

MATERIAL – UNA PILOTA PER A CADA ALUMNE, CLASSE ÀMPLIA

Opcional

Opcional
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SESSIÓ 2

Activitat dins de l'aula 
L'activitat tindrà lloc en un espai gran, depenent de la grandària 
del nombre de participants. Es divideix l'aula en cinc àrees que 
es corresponen als cinc continents. Mentre els alumnes van 
caminant per la classe, presenta fotos típiques de diferents 
llocs en els diferents continents. Els alumnes han de reconèixer 
i assignar aquestes fotos a un dels cinc continents i la correcta 
àrea geogràfica. 
  
Activitat a l'aire lliure
L'activitat també es pot desenvolupar a l'aire lliure. Divideix el 
camp/espai en cinc diferents àrees una altra vegada, de manera 
que es corresponguin amb els cinc continents. Cada participant 
rebrà una pilota i han de conduir la pilota a aquestes àrees 
depenent de la foto que se'ls mostri. Com a variació, crea una 
competició premiant velocitat i precisió amb punts!

A través d'aquestes activitats, els alumnes aprendran 
sobre diversitat, naturalesa única i bellesa del nostre món. 

Addicionalment, ells compartiran el seu coneixement sobre 
els diferents continents, cultures i persones. Parla sobre per 
què relacionem imatges específiques a països o continents en 
concret i que tipus de problemes poden aparèixer en fer-ho. 
Explica la importància de la diversitat i el valor de les diferents 
cultures, idiomes i hàbits. 

final SESSIÓ 2

EUROPA

AMèRICA
Austràlia

Àsia

Àfrica

ACTIVITAT – VIATJANT JUNTS                                                                        7-12 & 13-15 ANYS            15-30 MINUTS

MATERIAL – IMATGES DE CINC CONTINENTS

Opcional
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SESSIÓ 3 & 4
– RELIGIÓ I SÍMBOLS
– LGBT+, HOMOFÒBIA I TRANSFÒBIA
– RACISME I DISCRIMINACIÓ EN L'ESPORT
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SESSIÓ 3 & 4

SESSIÓ 3 & 4
– RELIGIÓ I SÍMBOLS
– LGBT+, HOMOFÒBIA I TRANSFÒBIA
– RACISME I DISCRIMINACIÓ EN L'ESPORT

Se'ls proporciona als alumnes 30 targetes. Hi ha targetes amb els 
noms de les religions, descripcions curtes d'aquestes religions, 
símbols, els noms dels símbols i tradicions.
Els alumnes han de trobar el conjunt de 5 targetes que parla de la 
mateixa religió.

Els alumnes poden tenir preguntes sobre les diferents religions, 
així que prepara't per a tenir un coneixement bàsic de les religions 
de les quals es parlen en aquest capítol.

Hinduisme – És una religió que es practica a l'Índia i en el sud 
d'Àsia. Es diu que l'hinduisme és la religió més antiga del món i és 
la tercera religió que més seguidors té en el món, englobant a un 
15-16% de la població mundial.

Budisme – És la quarta religió més gran del món i constitueix un 
7% de la població global. Els practicants d'aquesta religió es diuen 
budistes.

Islam – És la segona religió més gran del món i engloba al 25 %
de la població mundial. L'islam ensenya que Déu és misericordiós, 
totpoderós i únic, i que Mahoma és un missatger de Déu.

Cristianisme – Es basa en la vida i els ensenyaments de Jesús de 
Natzaret. Els seus seguidors, coneguts com a cristians, creuen 
que Jesús és Déu. Aquesta és la religió més gran del món amb 2,4 
bilions de seguidors en el món. 

Sikhisme – És una religió que creu en un Déu només. 
Els seguidors es diuen sikhs i el seu llibre sagrat és el Guru 
Granth Sahib. Aproximadament té 28 milions de seguidors, 
la qual cosa la fa la cinquena religió més gran del món. 
Es practica en algunes zones d'Àsia i Amèrica.

Judaisme – Els seguidors del judaisme, anomenats jueus, creuen 
que hi ha un déu que no sols va crear l'univers, sinó amb qui tot 
jueu pot tenir una relació personal i individual. Els jueus creuen 
que Déu contínua treballant en el món, afectant a tot el que 
fa la gent.

Ara que els alumnes han après algunes coses sobre 
les majors religions, contestaran unes preguntes dels 
seus workbooks en relació amb aquest tema. 
Una vegada hagin finalitzat el Quiz, corregeix les 
respostes amb ells. Aquí tens les respostes:

Vertader / FALS ?
1.  L'hinduisme és la tercera religió més gran del món:

Vertader – La religió constitueix un 15-16% de la 
 població global i és la tercera religió més gran del món.

2.  Qualsevol persona es pot convertir al judaisme
Vertader – Un jueu és qualsevol que ha nascut 

 d'una mare jueva. Encara que es convertisca a 
 una altra religió, continuaria sent jueu. Qualsevol pot 
 també convertir-se en jueu si és acceptat per la llei 
 jueva, no obstant això, aquest procés és molt difícil. 

3.  La cristiandat ensenya que Mohammed 
 és el missatger de Déu

Fals – Els cristians creuen que Jesús és Déu, 
 l'ensenyament islàmic és la que subratlla que 
 Mahoma és el missatger de Déu.

4.  Una vaca és un animal sagrat per a l'hinduisme  
Vertader – Milions d'hindús reverencien i 

 adoren a les vaques. L'hinduisme és una religió que 
 eleva l'estatus de mare al de deessa. Per tant, la vaca 
 és considerada un animal sagrat, ja que ens 
 proporciona llet vital.

5.  Els Sikhs creuen que hi ha diversos déus que 
 poden adoptar formes diferents
 Fals – Els sikhs creuen que només hi ha un Déu. 
 No obstant això, creuen que Déu no té forma 
 ni gènere. 

QUIZ

Religió i Símbols

ACTIVITAT – RELIGIONS DEL MÓN                                                                                                 7-12 & 13-15 ANYS            15 MINUTS

MATERIAL – 30 TARGETES AMB DIFERENTS RELIGIONS, DESCRIPCIONS I FETS, SÍMBOLS, NOMS DELS SÍMBOLS I TRADICIONS
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ACTIVITAT – QUÈ SIGNIFICA PER A MI?                                                                               7-12 & 13-15 ANYS            120 MINUTS

MATERIAL – CONVIDA A JUGADORS PROFESSIONALS I QUE ELS ALUMNES ELS FACIN PREGUNTES

ACTIVITAT – ELS ATLETES TAMBÉ SÓN DIFERENTS                                                                                          7-12 & 13-15 ANYS            20-30 MINUTS

MATERIAL – PRESENTACIÓ DE POWER POINT

Mostra-li la Targeta Vermella al Racisme Manual per a professors

SESSIÓ 3 & 4

Per a aquesta activitat els jugadors de futbol d'un club han de 
ser convidats a visitar les escoles. Abans de la seva visita, és 
important tenir una discussió durant una de les classes perquè 
els alumnes creuen una llista de preguntes per al jugador/a. Les 
preguntes han de ser en relació al que els alumnes vulguin saber 
dels jugadors/as sobre diversitat i religió.

La visita dels jugadors serà en format “Preguntes & Respostes”, 
utilitzant les preguntes que els alumnes van preparar en una 
de les classes. L'objectiu d'aquesta activitat és que els jugadors 
parlin amb els alumnes sobre el que significa per a ells diversitat 
i religió. La religió sovint juga un paper important en els rituals 
que els jugadors de futbol tenen abans, durant i després dels 
partits.

Després de la visita dels jugadors, hauria d'haver-hi una 
avaluació del que els alumnes han après. La tasca consistirà 
en el fet que escriguin tot el que els va cridar l'atenció de les 
històries dels jugadors en les seves llibretes.

LGBT+, homofòbia i transfòbia

Els atletes són models a seguir per a nens i nenes, persones a les 
quals admiren. Ells són un exemple per als nens quant a actituds 
i comportaments. En aquesta activitat, mostra-li als nens 
diferents esportistes famosos que formen part de la comunitat 
LGTB+ i explica’ls les seves històries. Una presentació de 
Powerpoint serà proporcionada per a realitzar aquesta activitat.

Debat sobre les dificultats a les quals els esportistes famosos 
s'enfronten per pertànyer a la comunitat LGTB+ i parla sobre 
l'efecte positiu que poden tenir aquests esportistes en la 
societat.

OPTIONAL
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ACTIVITAT – UNA TARGETA, DUES TARGETES                                                                                                      13-15 ANYS            30-60 MINUTS

MATERIAL – FULLES IMPRESES AMB TARGETES. RETALLAR LES TARGETES DE LES FULLES

ACTIVITAT – QUÈ SAPS TU?                                                                  7-12 & 13-15 ANYS            15-30 MINUTS

MATERIAL – WORKBOOKS

Mostra-li la Targeta Vermella al Racisme Manual per a professors

SESSIÓ 3 & 4

Hi ha un Quiz en el workbook per als alumnes, aquest avaluarà 
si han parat atenció o no durant la lliçó. Els alumnes llegiran 
les preguntes i hauran de fer un cercle a la resposta correcta 
(vertader/fals).

Dóna'ls als alumnes temps suficient per a respondre. 
Posteriorment, poden fer grups petits per a posar en comú les 
respostes.

Una vegada hagin realitzat el Quiz, corregeix les respostes 
davant de la classe.

Crear targetes amb termes LGTB+ i definicions i després, 
retallar les targetes en fulles impreses amb les plantilles 
proporcionades.

Dividir als alumnes en grups petits i proporcionar a cada 
grup una baralla de cartes. Els alumnes hauran d'aparellar les 
targetes LGTB+ amb les paraules i definicions relacionades.

Aquesta activitat brindarà als alumnes més coneixement 
sobre els diferents temes LGTB+, crearà un cert nivell 
d'acceptació i donarà lloc a més debats dins del grup.

Es refereix a una dona 
que sent atracció 

per les dones.

Quan una persona compta 
per primera vegada 

que és gai, lesbiana, bisexual 
o transsexual.

Lesbiana: 

Sortir de l'armari: 

Les preguntes del quiz són:

P: Tothom té una etiqueta
R: Fals – Algunes persones no pensen que cap identitat 
 o orientació sexual els descriu.

P:  La gent pertanyent al col·lectiu LGBT+ es pot casar a Andorra
R:  Fals – Des de 2005 a Andorra existeix una llei d'unió 

civil, però no existeix la possibilitat de matrimoni, ni són 

 reconeguts els matrimonis homosexuals realitzats a  
 Espanya.

P:  A Andorra, els col·lectius LGBT+ tenen els mateixos drets que 
els col·lectius heterosexuals.

R: Fals – No existeix encara una legislació estatal.

QUIZ
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SESSIÓ 3 & 4

Explica als alumnes com esport i discriminació es poden 
relacionar entre ells.

"Desafortunadament, a tot el món hi ha racisme i discriminació 
en tots els esports. Encara que això ocorri en l'esport, al mateix 
temps l'esport pot fer molt per a lluitar en contra seva. 
Un exemple de racisme i discriminació que té lloc en els 
estadis pot ser els càntics que crida l'afició. La majoria de 
les vegades, els càntics i les cançons són secundades pels 
jugadors i equips, però a vegades algun grup de fans canta 
cançons que poden ser ofensives per a uns altres”.

Debat els següents punts amb els alumnes:

• Alguna vegada has sentit càntics i cançons de l'afició quan 
estaves jugant un partit de futbol o de qualsevol altre esport?

•  Com et sentiries si haguessin càntics i cançons sobre tu?
•  Què faries si estàs assegut en alguna part de l'estadi on els fans 

estan insultant als jugadors?

P:  La bandera de l'orgull va ser creada perquè semblés un arc  
 de Sant Martí per a ressaltar la inclusivitat, diversitat i unitat  
 del moviment LGBT+
R:  Vertader –  Els colors de la bandera reflecteixen la 

diversitat de la comunitat LGTB+. La bandera es va crear 
al Nord de Califòrnia, però ara s'usa a tot el món com a 
símbol de l'orgull gai.

P:   Les persones del col·lectiu LGBT+ poden adoptar fills a  
 Andorra

R:   Fals – La unió de parella no inclou el dret d'adopció  
igual al de les parelles heterosexuals.

P:   No hi ha persones del col·lectiu LGBT+ que siguin 
 aficionades al futbol
R:   Fals – Existeixen persones de la comunitat LGTB+ en  

 tots els àmbits de la vida. El futbol com molts esports  
 involucra a persones LGTB+ com els futbolistes Justin  
 Fashanu, Thomas Hitzlsperger i Robbie Rodgers.

P:  La majoria de gent té amics, familiars, etcètera, 
 que pertanyen als col·lectius LGBT+
R:   Vertader – 

P:  Pertànyer a un col·lectiu LGBT+ és una cosa normal
R:   Vertader

QUIZ

Racisme i Discriminació en l'esport

ACTIVITAT – CÀNTICS EN L'ESPORT                                                                                                            7-12 & 13-15 ANYS            20 MINUTS

MATERIAL – WORKBOOKS
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SESSIÓ 3 & 4

Reparteix un globus, una fulla, un escuradents i un bolígraf a 
cada alumne. Demana'ls que escriguin el somni més important 
que tenen i el peguin amb la cinta en el globus. Una vegada que 
ho hagin fet, digues-los que ara han d'intentar protegir el seu 
globus.

Normalment els alumnes comencen a intentar punxar els altres 
globus amb l'escuradents per a protegir el seu.

Després d'un parell de minuts o quan no hi hagi gairebé 
globus, has de reunir els alumnes per a un xerrada final i 
preguntar-los el següent:

•  És necessari destrossar el somni d'uns altres per a protegir 
 el teu?

•  Com et sents ara, després d'adonar-te que no hi ha necessitat 
 de destrossar el somni dels altres per a sentir-te feliç?
•  Com t'has sentit quan algú ha trencat el teu somni?
 Explica que si tu ets persistent amb el teu somni i no tractes de 

destruir el d'uns altres mentre t'esforces per aconseguir els teus 
somnis, les persones se sentiran millor i animades a viure els 
seus somnis. La violència cap a les persones o grups destrueix 
aquests sentiments.

final SESSIÓ 3&4

ACTIVITAT – ELS SOMNIS                                                                                                                 7-12 & 13-15 ANYS            15-30 MINUTS

MATERIAL – FULLES, BOLÍGRAFS, GLOBUS, ESCURADENTS, CINTA ADHESIVA



22

SESSIÓ 5
RECOLZANT 
JUNTS 
LA DIVERSITAT 
PERQUÈ  
#DIVERSITYWINS
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SESSIÓ 5

Ara que totes les lliçons han acabat, només hi ha una cosa més 
que fer. Els alumnes participaran en una competició!

La competició serà entre totes les escoles que han participat 
en el programa. Els dissenys dels alumnes seran vists per 
jutges durant l'esdeveniment final i es triarà als guanyadors. 
Els guanyadors poden ser un grup d'alumnes que mostrin 
el que han après i puguin demostrar el que estan fent en la 
campanya Mostra-li la Targeta Vermella al Racisme, perquè 
#ladiversitatguanya.

Els alumnes intentaran crear un pòster demostrant tot el que 
han après durant el programa. Anima'ls a ser tan creatius com 
sigui possible i el més important, que mostrin amb llibertat que 
diferents són. Els pòsters poden incloure targetes vermelles, 
poemes, promeses, dibuixos (el que sigui que creguin que 
demostri el que han après).

Els dissenys dels alumnes seran recollits abans del final d'aquesta 
sessió i cada disseny s'emportarà a l'esdeveniment final.

Com hem esmentat, un grup de jutges triarà als guanyadors 
durant l'esdeveniment final. La proclamació dels guanyadors la 
pot realitzar un ambaixador de la fundació.

final SESSIÓ 5

Ara que totes les lliçons han acabat, només hi ha una cosa més 
que fer. Els alumnes participaran en una competició!

La competició serà entre totes les escoles que han participat 
en el programa. Els dissenys dels alumnes seran vists per 
jutges durant l'esdeveniment final i es triarà als guanyadors. 
Els guanyadors poden ser un grup d'alumnes que mostrin 
el que han après i puguin demostrar el que estan fent en la 
campanya Mostra-li la Targeta Vermella al Racisme, perquè 
#ladiversitatguanya.

Els alumnes intentaran crear un pòster demostrant tot el que 
han après durant el programa. Anima'ls a ser tan creatius com 
sigui possible i el més important, que mostrin amb llibertat que 
diferents són. Els pòsters poden incloure targetes vermelles, 
poemes, promeses, dibuixos (el que sigui que creguin que 
demostri el que han après).

SESSIÓ 5
RECOLZANT 
JUNTS 
LA DIVERSITAT 
PERQUÈ  
#DIVERSITYWINS

ACTIVITAT – RECOLZANT JUNTS LA DIVERSITAT PERQUÈ  #DIVERSITYWINS                                                                                                                7-12 & 13-15 ANYS            125 MINUTS

MATERIAL – ORDINADORS, PINTURES I EQUIP DE VÍDEO
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