Curs del Mòdul C

Fitxa Tècnica
Codi:
FMODULC-A1-2020-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Immigrants adults.
Objectius:
1. Conèixer els trets fonamentals ¿ geogràfics, històrics, culturals, socials i sociolinguistics de
Catalunya: ¿ Adquirir els coneixements bàsics i necessaris sobre el marc geogràfic i els
principals episodis històrics i culturals. ¿ Conèixer l¿ús social de la llengua ¿ Reflexionar sobre
el respecte a la pluralitat religiosa. 2. Conèixer el sistema polític i administratiu;
l¿associacionisme i participació ciutadana: ¿ Conèixer la norma institucional de Catalunya ¿
l¿Estatut d¿Autonomia- i la seva estructura administrativa. ¿ Conèixer l¿estructura política a
Catalunya i a l¿Estat Espanyol. ¿ Conèixer els equipaments culturals i cívics. ¿ Prendre
consciència de la importància del món associatiu a Catalunya. 3. Conèixer els drets i deures
fonamentals: ¿ Conèixer els drets i deures de ciutadania. ¿ Conèixer el marc jurídic bàsic
d¿estrangeria. ¿ Conèixer les competències de la Generalitat en matèria d¿estrangeria
(informes de la Generalitat). ¿ Prendre consciencia de la importancia d¿obtenir i mantener la
regularitat administrativa. 4. Conèixer els serveis públics i els drets i deures en l¿àmbit local: ¿
Conèixer els elements claus del principals serveis públics a Catalunya: salut, ensenyament,
habitatge, serveis socials, seguretat, etc. ¿ Prendre consciència de la necessitat de fer un ús
adequat dels serveis públics. ¿ Conèixer els drets i deures en el context local. ¿ Conèixer els
drets i deures en matèria fiscal. ¿ Tenir coneixements bàsics de mobilitat, reciclatge de residus
i altres aspectes vinculats al civisme i la urbanitat.
Dates:
del 03/02/2020 al 09/03/2020
Horari:
Dilluns i dimecres de 12:30 14:00h
Ubicació:
Ajuntament del Vendrell
Impartició:
presencial
Durada:
15 h
Preu:
0€
Coordinació acadèmica:
M. Isabel Gibert Escofet

Docents:
Marta Bordas Casaprima
Contacte:
Marta Vidaña - marta.vidana@fundacio.urv.cat

Programa
Mòdul:

Mòdul C

Durada:

15 h.

Contingut:

1. Els trets fonamentals -geogràfics, històrics, culturals, socials i
sociolingüístics- de catalunya: - Principals períodes de la història de
Catalunya - La diversitat geogràfica de Catalunya - Catalunya, país
d¿emigracions i immigracions - Grans artistes i intel·lectuals catalans Patrimoni arquitectònic i cultural de Catalunya - Cultura popular i els
seus elements singulars - Símbols nacionals: la bandera, l¿himne
nacional i la festa nacional - Les llengües a Catalunya: el català com a
llengua pròpia i comuna; territoris de llengua catalana; el castellà com
a llengua cooficial - Com aprendre català: recursos a l¿abast Migracions i diversitat - 2. El sistema polític i administratiu;
l¿associacionisme i participació ciutadana: - Breu introducció a l¿Estatut
d¿Autonomia de Catalunya - La Generalitat de Catalunya i els seus
òrgans: Parlament, Presidència i Govern - Els òrgans de govern de l¿Estat
Espanyol: la Constitució espanyola de 1978; el Cap d¿Estat; el poder
legislatiu: Cortes Generales; el poder executiu: la Presidència i el Consell
de Ministres; el poder judicial - La divisió administrativa estatal, de la
Generalitat i municipal - Els partits polítics i les eleccions - L¿administració
electrònica - Vocació de servei a la societat de les associacions sense
ànim de lucre (ONG) - Pluralitat i democràcia interna d¿associacions i
federacions - El voluntariat - El lleure educatiu català: principals
organitzacions i agrupaments - Biblioteques, centres cívics, hotels
d¿entitats, ateneus populars, casals d¿infants i gent gran, etc. 3. Drets i
deures fonamentals: - Drets i deures que corresponen a tota la
ciutadania i drets i deures condicionats a la situació administrativa de la
persona estrangera - L¿empadronament en el municipi - L¿estada
regular a l¿Estat espanyol (visat i targeta d¿identitat d¿estranger) - La
residència: concessió, renovació i modificació (autorització de
residència no lucrativa, autorització de residència i treball, residència
per reagrupament familiar, estudiants, menors estrangers) - L¿informe
d¿adequació d¿habitatge per al reagrupament familiar - L¿informe del
grau d¿integració social per a l¿arrelament social a Catalunya L¿informe d¿esforç d¿integració per a la renovació/modificació de la
residència temporal - L¿informe d¿adequació d¿habitatge per la
renovació de residència per reagrupament familiar - L¿adquisició de la

nacionalitat espanyola - Els drets i els deures de les persones
estrangeres 4. Els serveis públics i els drets i deures en l¿àmbit local: Drets i deures en relació a la salut i a l¿atenció sanitària (el telèfon 061
CatSalut Respon, la targeta sanitària individual, estructura del sistema
sanitari públic, les receptes oficials, la salut de la dona durant l¿embaràs,
la salut dels infants) - Dret a l¿educació i deure d¿escolarització (la
participació de les famílies, com apuntar els fills o filles a l¿escola, quins
altres serveis poden tenir les escoles) - Sistema educatiu a Catalunya i
les característiques de cada una de les etapes (educació infantil,
educació primària obligatòria, educació secundària obligatòria,
educació secundària post-obligatòria) - Educació de persones adultes Els serveis d¿homologació i reconeixement d¿estudis - Lloguer i compra
de l¿habitatge - Instal·lació en un habitatge - Comunitat de propietaris i
de veïns. El respecte i la convivència entre el veïnat - Sistema de serveis
socials - Tipologia de serveis socials (serveis bàsics d¿atenció social
primària, atenció especialitzada - Normes de convivència i ordenances
municipals - Drets i deures fiscals - Medi ambient i salut pública
(recollida selectiva, el mobiliari antic, les deixalleries, etc.) - Mobilitat.
Transport públic i la xarxa de comunicacions. Transport privat. - Horaris
comercials - Cossos de seguretat i altres col·lectius (Policia Nacional,
Guàrdia Civil, Mossos d¿Esquadra, policia local) - Serveis d¿emergència
(telèfon 112, 061 CatSalut Respon, 900 900 120 contra la violència
masclista
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