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CURS DE CONEIXEMENT DE LA SOCIETAT  

CATALANA I EL SEU MARC JURÍDIC. MÒDUL C 

 

Curs adreçat a persones immigrades estrangeres majors de 16 

anys amb l'objectiu de contribuir a la millora de la seva autono-

mia, a una major comprensió de la societat en la que viuen i a l’e-

xercici d’ una ciutadania activa i responsable.  

 

Aquesta formació és vàlida per a la obtenció del certificat d’aco-

llida i per tràmits d’estrangeria. 

 

1. Per tramitar l’informe d’arrelament social.  

 

1. Per renovar la teva documentació o la dels teus familiars rea-

grupats si necessites un informe d’integració social. 

 

1. Per regularitzar un menor amb el NIE caducat si necessites un 

informe d’integració social. 

 

1. Per obtenir un certificat de primera acollida. 

 

1. Per tramitar la  nacionalitat espanyola... 

 

   



CONTINGUTS DEL CURS 

 

MÒDUL 1: Catalunya. Àmbit geogràfic, història, sistema polític i ad-

ministratiu, partits polítics i eleccions, òrgans de govern.  

 

MÒDUL 2: Serveis públics. Drets i deures en l’àmbit local, atenció 

sanitària, educació, habitatge, serveis socials, ocupació. 

 

MÒDUL 3: Tràmits d’estrangeria. Estada regular, residència, reagru-

pament familiar, arrelament social, nacionalitat espanyola. 

 

MÒDUL 4: Espai públic i convivència. Habitatge, comerç, medi 

ambient, participació, associacionisme. 

 

MÒDUL 5: Cultura catalana. Llengua catalana, símbols nacionals, 

costums i tradicions, personatges il·lustres. 

 

Per obtenir el certificat cal assistir a un 75% de les sessions. 

 

 

    

 

  DATES: del 16 al 31 d’octubre de 2018 

  HORARI: dimarts, dimecres i dijous de 15h a 17h 

  LLOC: Institut de Formació Permanent  C/Francesc      

Casajoana, 12-32,  Calaf 

  INSCRIPCIONS: del 1 a 11 d’octubre a l’Ajuntament 

Mòdul A 

Cursos  

de llengua 

90 hores 

Mòdul B 

Curs de  

Coneixements  

laborals. 

15 hores 

Mòdul C 

Curs de  

Coneixement  

societat  

Catalana 

16 hores  

+ + 

La Llei 10/2010 d’acollida de les persona immigrades estrangeres 

immigrades i retornades a Catalunya ofereix cursos de formació 

per a persones estrangeres majors de 16 anys amb l’objectiu de 

promoure la seva autonomia.  

CURSOS DE FORMACIÓ GRATUÏTS: 

CERTIFICAT D’ACOLLIDA  

Vàlid per tràmits d’estrangeria 

i nacionalitat  

PER A QUALSEVOL DUBTE PODEU ADREÇAR-VOS AL SERVEI 

D’ASSESSORAMENT ITINERANT PER A PERSONES MIGRANTS 

(SAIM) A L’ AJUNTAMENT  


