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 • Encara que vivim en el «món de
la comunicació» a causa de
l’expansió de la tecnologia internet,
existeix un abrumador intercanvi
d’informació ( i desinformació). 
 Aquèst no implica el diàleg, en el
sentit d’un veritable intercanvi
d’opinions constructiu i que ens
ajude a reflexionar col·lectivament.

 • Aquest allau d’informació
fomenta un coneiximent
superficial sobre els continguts i
dona peu a prejudicis, opinions
superficials i sense matisos i per
tant una visió empobrida de la
realitat.

 • Molt d’aquest procés es dona
de forma individualitzada,
cadascú amb el seu telèfon mòbil,
on no hi ha interacció personal i
directa on confrontar, comparar o
compartir.

Amb aquest projecte es pretén
generar un clima i condicions on
els participants es puguen
expressar i compartir les seues
opinions i vivències relacionades
amb el tema de diàleg.

JUSTIFICACIÓ

sentir-se escoltats



 • El treball en grup enriqueix el
diàleg, fa aflorir la diversitat, ens
acosta a l’altre amb la seua
diferència.

PER QUÈ FER UN GRUP DE DIÀLEG

 • En un grup es pot generar un
espai segur on poder treballar el
respecte a la diversitat i on es
puguen expressar lliurement
sense reaccions negatives, judicis,
atacs o marginació de cap tipus.



• Una visió diversa sobre un mateix tema.

 • La reflexió conjunta i, a través d’ella,
l’oportunitat de transformar , enriquir i ampliar
el pensament sobre el tema tractat

 • Entendre la discrepància com un element
enriquidor en la construcció de la pròpia opinió.

 • Compartir experiències comunes.

 • Conéixer situacions alienes a les pròpies i
ampliar així la mirada sobre la diversitat de les 
 experiències vitals de cadascú dels participants.

 QUE POT APORTAR EL DIÀLEG



• Es dialogarà des de la igualtat ( grup d’iguals), és
a dir, totes les opinions seran reconegudes i
respectades.

• Les sessions estaran estructurades, tot i que a la
vegada seran flexibles i s’adaptaran a les
circunstàncies que puguen derivar-se en les
sessions.

• Es comptarà amb recursos audivisuals ( vídeos
curts, diapositives,...) per tal d’exposar el tema, i
dinàmiques grupals que ajudaran a encetar la
conversa, apronfundir i donar dinamisme a la
sessió.

• Es relacionarà el tema tractat amb les seues
experiències pròpies.

COM ES VA A TREBALLAR

Elles i ells proposaran els temes

• Les sessions es faran amb un mínim de 10 i un
màxima de 15 participants.



QUINS OBJECTIUS ES VOLEN ASSOLIR

Com a Grup:

Com a Diàleg:

• Generar un grup i la seua cohesió.

• Crear un clima de respecte, lliure de judicis, on
es puguen expressar amb confiança

•  Practicar la conversa respectuosa i l’escolta
activa.

• Promoure la reflexió grupal i la intel·ligència
col·lectiva



VOLS CONNECTAR AMB ELS ALTRES XARRANT AMB UN GRUP D'IGUALS,
DONCS

Per tal d’implementar aquest programa l’entitat interessada ha d’aportar

- Una sala diàfana d’una grandària suficient per a que un grup de 15 persones es puguen seure en rotgle i fer jocs
de moviment.
- Cadires i taules que es puguen amuntonar o distribuir a conveniència del grup
- Projector i/o pissarra ( opcional)
- Disponibilitat del lloc mínim1 hora abans per tal de prepara-ho i mitja hora després.
- Un responsable de l'entitat disponible mentre dura l'activitat.

Parlem?
GRUPS DE DIÀLEG

REFLEXIU, CRÍTIC I CREATIU

DE L'EXPERIÈNCIA INFORMAL A UNA CONVERSA PROFUNDA

Apunta't omplint aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu

A TRAVÉS DEL QR ACCEDIRAN
A UN FORMULARI ON

APUNTAR-SE AL GRUP DE
DIÀLEG.
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CONTACTE
 

Néstor Mont
673 49 61 68

nmont@manra.org
joventut@manra.org


