
“CONEIXEMENT DE LA SOCIETAT D’ACOLLIDA. ENTORN I MARC JURÍDIC” 

 

MODUL 1 Coneixement de la societat d’acollida (6h hores) 

APARTAT A. Coneixement de l’entorn: Barcelona, Catalunya, Espanya i Unió Europea.  

Dades geogràfiques, demogràfiques, polítiques, històriques i socials. 

 

APARTAT B. Recursos i Serveis Públics: 

1. Educació: 

·  Marc general: sistema educatiu, tipus de centres, beques, oficines de matriculació 

·  Educació infantil, primària i secundària / Educació secundària no obligatòria / Estudis Universitaris 

·  Homologació d’Estudis 

·  Formació d’adults 

·  Participació de les famílies en l’educació (AMPA) 

·  Altres (CNL, EOI) 

 

2. Salut 

·  Estructura del sistema sanitari 

·  Targeta sanitària 

 

3. Habitatge 

·  Empadronament 

·  Habitatge de lloguer: contracte, clàusules, resolució. Sotsarrendament. Sobreocupació. Subrogació del contracte. 

·  Habitatge de compra: contracte, clàusules, resolució. Hipoteca. 

·  Protecció oficial: lloguer i compra 

·  Cèdul.la d’habitabilitat 

·  Agents de l’habitatge: Cambra de la propietat, oficines d’habitatge, immobiliàries, administracions de finques 

  

4. Recursos i Serveis Socials 

·  Marc general 

·  Serveis Socials Basics  

·  Atenció Especialitzada  

 

5. Treball 

·  Situació actual 

·  SOC: recerca de treball i formació 

·  Prestacions 

 

6. Participació ciutadana 

·  El món associatiu: marc general, tipus d’associacions  

·  Participació en la vida política del país: partits polítics, sindicats, dret a vot. 

 

7. Veïnatge i convivència 

·  Normes de convivència: espai públic, comunitari, privat 

·  Comunitats de veïns i propietaris 

·  Respecte pel medi ambient 

 

8. Transport públic i privat 

·  Tipus de transports: xarxa de transports de Catalunya 

·  Civisme i conducció de vehicles: permís de conduir, seguretat viària, sancions 



“CONEIXEMENT DE LA SOCIETAT D’ACOLLIDA. ENTORN I MARC JURÍDIC” 

 

 MODUL 2: Marc Jurídic (9 hores) 

A. Drets i deures dels ciutadans: valors constitucionals de Catalunya, d’Espanya, i de la Unió Europea.  Drets 

humans. Llibertats publiques. Democràcia i estat de dret. Institucions / Marc orgànic. 

 Dret a la vida. 

 Dret a la inviolabilitat del domicili 

 Dret al matrimoni i a la dissolució del matrimoni / guarda i custodia i pensió d’aliments / 

procediments de paternitat 

 Dret a la justícia gratuïta 

 Dret a la participació  

 Violència de gènere / ablació 

 No discriminació. 

 Dret de vot: eleccions municipals. 

 Dret a l’empadronament: alta i baixa / arrelament / sanitat / educació / infraccions i sancions. 

 Dret a l’educació 

 Llibertat religiosa. 

 

B. Estrangeria 

 Introducció al Règim general y Comunitari  

 Tipus d’autoritzacions 

 Excepcionals: arrelament / víctimes de violència de gènere / humanitàries 

 Reagrupament familiar 

 Renovacions 

 Extinció de las targetes 

 Nacionalitat espanyola 

 Expulsions i sancions 

 

C. Dret Laboral:  

- Tipus de contractes 

- Clàusules contractuals.  

- Nòmines.  

- Drets i deures dels treballadors.  

- Tipus de resolució contractual. 

- La jurisdicció laboral.  

- Prestació d’atur. 


