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l’hora del te
Presentació
Proposem establir un espai de tro-
bada de totes les famílies amb per-
sones voluntàries d’associacions, 
ONG i entitats del barri que des-
envolupen la seva activitat en rela-
ció a la interculturalitat perquè ens  
expliquin la seva experiència.

Objectius educatius
 Escoltar experts en voluntariat, en 

immigració, iniciatives juvenils, parti-
cipació ciutadana.

 Conèixer projectes que es fan al 
barri i a la població.

 Entendre la interculturalitat 
com a eina per a la convivència i la 
integració social.

 Reflexionar i dialogar entre sí, 
compartir visions i acceptar dife-
rents punts de vista sobre valors 
socials, identitats múltiples i sentit 
de pertinença.

De la preparació a  
l’hora del te
Invitar els experts: persones del 
món associatiu o veïns/es del ba-
rri vinculats a entitats que vulguin 
col·laborar en la taula rodona que 
volem organitzar.

•	 Pensarem quines persones ens 
interessaria que participessin.
•	Escriurem una carta explicant-los 
en què consisteix l’activitat i dema-
nant-los	la	seva	col•laboració.
•	 Els explicarem quin paper volem 
que assumeixin i sobre quin tema 
ens agradaria que fessin la seva 
intervenció.

Reunir-nos amb els experts: un 
cop obtinguem resposta dels ex-
perts ens reunirem amb ells/es:
•	Cadascú farà una breu exposició 
sobre el tema que ha pensat dintre 
del que els hem proposat.
•	 Intentarem que les intervencions 
siguin variades i que no es repe-
teixen temes, per tant, delimitarem 
força cada discurs per no avorrir 
ningú ni donar la sensació d’estar 
poc preparat.
•	Decidirem l’ordre de les inter-
vencions.

Difusió: Farem la difusió de 
l’activitat:
•	Donarem a conèixer cada expert, 
explicant a què es dedica i quina 
experiència té en el camp que vo-
lem tractar.
•	 Farem breus introduccions al tema 
que tractarà cadascú.

Preparar l’espai: prepararem el 
berenar i la disposició de la sala. Si 
la previsió és que vinguin moltes fa-
mílies haurem de disposar d’un mi-
cròfon perquè tothom pugui sentir 
el què expliquen els experts. És im-
portant que tothom pugui veure la 
persona que està parlant.

L’hora del te: cada monitor/a 
s’encarregarà d’un aspecte:
•	Rebre els experts i les famílies i 
acomodar-les.
•	Presentar l’acte fent una breu 
introducció de la temàtica que es 
tractarà.
•	Moderar la taula, donar la paraula 
als diferents experts i comentar les 
seves intervencions.

És convenient que el missatge 
dels experts sigui força vivencial i 
proper, els experts estaran oberts 
a respondre preguntes i també 
llançaran preguntes per a la reflexió.

Farem una roda de preguntes i 
de reflexions entorn al que hagin  
explicat.


