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 COMUNITÀRIA
La intervenció proposada té com a finalitat generar una dinàmica
comunitària de convivència intercultural entre tots els veïns del
barri, així com afavorir la creació d’un sentiment comú de
pertinença al territori.

IDENTIFICACIÓ I
RESUM BREU DEL
PROJECTE

Els valors a desenvolupar en aquesta proposta es basen en la
filosofia del desenvolupament comunitari i la construcció de
convivència intercultural: respecte a l’altre, tolerància, solidaritat,
compromís amb la comunitat, treball compartit i l’aposta per una
transformació social que genere major qualitat de vida per a tots
els ciutadans.

DURACIÓ TOTAL DE
L’ACCIÓ (MESOS)

12 mesos

OBJECTIUS DE L’ACCIÓ
I INDICADORS

Objectiu general
Disminuir el conflicte intercultural i la violència. I aconseguir al
barri l’establiment d’una convivència intercultural satisfactòria.
Objectiu específic
Fomentar les relacions interpersonals i intergrupals per a
aconseguir que predomine la identificació i el sentit de pertinença
no sols amb el grup, sinó amb tot el barri. I així augmentar la
integració i participació comunitària a través d’espais d’interacció
entre els distints grups culturals.

GRUP DESTINATARI

<Beneficiaris directes> Veïns del barri XXX.
<Beneficiaris indirectes> Policia, professionals i professorat del
barri.

RESULTATS ESTIMATS I

RESULTATS

INDICADORS

Aconseguida la difusió i promoció de les activitats a realitzar al
barri.
1) Implementat el Pla local de seguretat ciutadana
2) Formats els majors de 65 anys en diversitat cultural
3) Creats grups de suport comunitari de joves de 16 a 24 anys
4) Creada aula de convivència veïnal
5) Afavorida la participació social i comunitària
6) Orientats i assessorats els professionals del barri en la seua
relació amb altres col·lectius
7) Establits serveis comunitaris
8) Promoguda la interacció de les distintes associacions
existents al barri
9) Aconseguit que el veïnat s’esforce a conéixer-se entre si,
respectar-se i solucionar de forma pacífica les discrepàncies

INDICADORS GENERALS
-Augmenta en un 60% la col·laboració i participació activa entre el
veïnat del barri. El 50% són dones.
-Reducció en un 40% en el primer any dels conflictes entre el
veïnat del barri.
INDICADORS dels resultats
1. El 80% del veïnat rep informació sobre les activitats del barri a
través dels mitjans creats per a la seua difusió.
2.1. Un total de 30 veïns superen amb èxit la formació en seguretat
ciutadana.
2.2. El barri disposa en el primer any de 3 patrulles de seguretat
ciutadana.
3.1. Un total de 10 veïns superen amb èxit el taller de cuina.
3.2. Es realitzen 5 projeccions (cine fòrum) amb l’assistència de 60
veïns.
4.1. Un total de 20 xiquets en edat escolar acudeixen el primer any
a l’aula de suport escolar.
4.2. Un total de 30 xiquets gaudeixen del servei d’acompanyament
escolar mentre els pares treballen.
4.3. Un total de 10 ancians reben 2 hores al dia acompanyament i
ajuda.

5. Un total de 60 veïns participen el primer any en l’aula de
convivència veïnal.
6.1. Un total de 2 jornades interculturals anuals amb assistència del
70% del veïnat.
6.2. El 60% del veïnat participa en els jocs de cohesió, confiança i
educació intercultural.
7.1. Un total de 4 reunions de coordinació entre professionals amb
el 100% d’assistència.
7.2. El 90% dels professionals realitza el curs de formació
programat.
8. Almenys 40 veïns participen mensualment en competicions
esportives i activitats d’oci.
9.1. Celebrada 1 fira d’associacions amb participació del 90% del
veïnat.
9.2. Un total de 2 reunions de responsables d’associacions
10. Formats 20 mediadors.

ACTIVITATS
PRINCIPALS

1.1. Creació d’una emissora de ràdio local
1.2. Elaboració de fullets informatius
1.3. Creació de revista local
2.1. Taller de prevenció contra la delinqüència juvenil
2.2. Campanya publicitària contra la violència
2.3. Creació patrulla seguretat ciutadana
3.1. Cicle audiovisual de conscienciació en la diversitat cultural
(cine fòrum)
3.2. Taller de cuina: “Diversitat culinària”
3.3. Curs de balls i danses tradicionals
4.1. Creació d’aula de suport escolar
4.2. Creació unitat d’acompanyament escolar
4.3. Creació de grup d’ajuda als ancians del barri
5. Dinàmica de grup per a desenvolupar la confiança, empatia i
autoestima.
6.1. Jornada intercultural al barri
6.2. Jocs de cohesió i confiança
6.3. Jocs per a l’educació intercultural

7.1. Reunió de coordinació entre professionals del barri
7.2. Curs de formació per a professionals
8. Habilitar instal·lacions esportives i d’oci
9.1. Fira d’associacions
9.2. Reunió de coordinació entre els responsables de les distintes
associacions
Taller de formació en la resolució de conflictes
Creació aula de mediació

ALUMNAT QUE HA
ELABORAT LA
PROPOSTA

Cabedo García, Silvia
Cherta Gil, M. Carmen
Djoudi, Zahia
El Asri, Fátima
Herenh, Karima Elizabhet
Moukrim, Bouchra
Moumene, Jamila
Schell Voutat, Cristina

