
La Intervenció per a la promoció de la tolerància: 
el desenvolupament de valors ciutadans i de 
convivència en l’àmbit juvenil
DURACIÓ: 8h

DIES:  14, 15, 21 i 22 de abril

HORARI: 17:30 a 19: 30h

OBJECTIUS

  Analitzar les necessitats d’acció i intervenció als diferents centres d’informació juvenil entorn a la 
problemàtica de la intolerància i actituds i comportaments que comporta.

  Promoure l’ús de la paraula, el diàleg i el respecte per la diversitat com a instruments per a la  
convivència quotidiana, així com evitar la promoció de la violència i el discurs d’odi.

	Canalitzar accions conjuntes i coordinades per a promoure els valors de convivència democràtica, 
Justícia, Igualtat i Tolerància i per a previndre la violència i el discurs d’odi.

 

CONTINGUTS

	Introducció a la realitat actual del fenomen de les diferents formes d’intolerància i les seues 
projeccions. Dinàmiques de treball per a la prevenció

	El fenomen de la violència i les seues diferents manifestacions. Assetjament scolar i 
ciberassetjament Grups violents organitzats. Realitat i situació

	Delictes d’odi i accions de solidaritat amb la víctima. Prevenció del discurs d’odi online

	La comunicació i les accions transversals com a eines d’actuació per a la prevenció de la 
intolerància (racisme i xenofòbia, romafòbia, islamofòbia, antisemitisme,…).

	Anàlisi de la realitat diària en el treball dels Centres d’Informació Juvenil i necessitats que apareixen 
en relació amb actituds i comportaments detectats en la seua intervenció en el seu entorn.

	L’articulació del treball en xarxa per a la prevenció de la intolerància.

FORMADOR 

Ángel A. Galán García.  Llicenciat en Ciències de la Informació, especialitat 
Periodisme, Universidad Complutense de Madrid. Coordinador de 
l’ONG Moviment contra la Intolerància en la Comunitat  Valenciana. 
Entre les seus tasques cal destacar la coordinació dels diferents 
programes, activitats, campanyes de l’ ONG i promoció de xarxes 
associatives en la lluita contra el racisme, la xenofòbia i la 
intolerància i coordinació de l’Oficina Valenciana de Solidaritat 
amb les víctimes de delictes d’odi.




