
             
 

       
 

 

PROJECTE INTEGRACCIÓ 
 

CURS SOBRE GESTIÓ DE LA DIVERSITAT I INCORPORACIÓ DE CODIS CULTURALS I DE GÈNERE 

 
 

FITXA DE PROJECTE ELABORADA PER L’ALUMNAT DEL CURS 

 

TÍTOL DE L’ACCIÓ 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ PER A LA INTEGRACIÓ CULTURAL 

D’INTERNS I INTERNES ESTRANGERS ALS CENTRES PENITENCIARIS 

IDENTIFICACIÓ I 

RESUM BREU DEL 

PROJECTE  

En l’actualitat, els centres penitenciaris són llocs en què conviu un 
elevat nombre de població reclusa, de la qual un percentatge prou 
alt són estrangers i estrangeres de diverses nacionalitats 
internacionals amb diferents cultures i diferents conceptes 
d’igualtat. Per això, és necessari que els professionals dels centres 
penitenciaris puguen disposar de ferramentes que faciliten el 
treball amb les persones internes a fi de millorar la convivència en 
aquest context i l’acceptació d’aquestes diferències.  

 
En termes generals, aquest projecte pot ajudar a desenvolupar 
activitats que desperten o potencien valors d’igualtat, que faciliten 
la convivència de les persones interessades independentment de la 
seua nacionalitat i que reforcen els valors del respecte a la 
diferència, tot això a fi d’aconseguir una harmonia en el dia a dia, 
potenciar un desenvolupament personal dels reclusos i establir 
relacions d’igualtat amb les seues respectives famílies. 

 

DURACIÓ TOTAL DE 

L’ACCIÓ (MESES): 

5 mesos 

OBJECTIUS DE L’ACCIÓ 

I INDICADORS 

Objectiu general 

Treballar la tolerància i el respecte a la diversitat dins del centre 

penitenciari: TOLERÀNCIA I RESPECTE. 

Objectiu específic 
 
Conéixer les diferents cultures que conviuen en el mòdul i el paper 
que hi ocupa la dona a través de l’aprenentatge cooperatiu, a fi de 
disminuir conflictes interculturals dins del mòdul: APRENENTATGE 
DE VALORS DE LES DIFERENTS CULTURES QUE FACILITEN LA PAU 
EN LA CONVIVÈNCIA ENTRE PERSONES RECLUSES (homes i dones) I 
AMB L’EXTERIOR. 



             
 

       
 

 

GRUP DESTINATARI <Beneficiaris directes> Interns centres penitenciaris. 

<Beneficiaris indirectes> Professionals centres penitenciaris. 

RESULTATS ESTIMATS I 

INDICADORS 

Augment de l’autoconeixement d’un mateix i de les diverses 

cultures que conviuen al centre penitenciari a partir de 

l’aprenentatge cooperatiu.  

Indicador: quantitat d’activitats que realitzen els interessats per 

ells mateixos: teatre, cursos a què assisteixen i  impartits per ells i 

amb un nombre equilibrat de persones nacionals o estrangeres, 

detecció de bon ambient per professionals, etc. 

Fonts de verificació: informes de les activitats, llista de 
participants. 
 

Augment del diàleg o comunicació entre persones recluses sobre  

les diferències de manera pacífica i enriquidora.  

Indicador: quantitat (nombre) d’entrades familiars sense 
problemes i de manera harmònica a l’any, reducció de problemes 
amb famílies. 
Fonts de verificació: informes de les activitats, informes dels 
professionals sobre els interns, llista de participants. 
 

ACTIVITATS 

PRINCIPALS 

Augmentar l’autoconeixement d’un mateix i de les diverses 

cultures que conviuen al centre penitenciari a partir de 

l’aprenentatge cooperatiu.   

-Xarrada de benvinguda al programa 

-Dinàmiques de presentació 

-El teatre del món 

-Dinàmica grupal “Els valors d’igualtat davant de la Llei” 

-Xarrada Agència AMICS (Agència per a la Mediació per a la 
Integració i la Convivència Social) (Ajuntament de Vila-real) 

-Celebració del dia 8 de març, Dia de la dona treballadora, i del 21 
de març, del Dia internacional per a l’eliminació de qualsevol tipus 
de discriminació racial 



             
 

       
 

Augment del diàleg entre persones recluses sobre les diferències 

de manera pacífica i enriquidora. 

-Activitat “Cal mullar-se” 

-Vídeo fòrum     

-Lectura i col·loqui sobre els drets fonamentals que conté la 
Constitució espanyola 

-Festa temàtica “Dis-me què menges i et diré qui eres”  

-Relats de la dona més significativa al llarg de la teua vida 
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