Vols conèixer aspectes geogràfics, històrics, culturals i socials de Catalunya ?
Vols saber quins recursos d’habitatge, serveis socials,
salut i ensenyament tens al teu abast ?
Tens dubtes sobre algun aspecte de la llei d’estrangeria ?
Vols participar a les entitats i associacions del municipi ?
APUNTA’T A AQUEST CURS DE
CONEIXEMENT DE LA SOCIETAT CATALANA
El certificat que acredita la participació al curs es tindrà en compte en la
realització de l’informe d’integració social per a l’expedient d’arrelament social
o de l’informe d’esforç d’integració per a la renovació de la targeta de
residència temporal.

Continguts
- Trets fonamentals –geogràfics, històrics, culturals, socials i sociolingüístics- de Catalunya.
- El sistema polític i administratiu.
- L’associacionisme i la participació ciutadana.
- Drets i deures fonamentals.
- Estrangeria: estada, residència, nacionalitat i informes d’estrangeria.
- Serveis públics: habitatge, serveis socials, salut i ensenyament.
Aquest curs s’insereix en el bloc de formació previst a la Llei d’acollida de les persones estrangeres immigrades. L’assoliment dels tres mòduls (català, coneixement laboral i coneixement de la
societat catalana) dóna accés al Certificat d’Acollida, document jurídic d’utilitat en els processos
d’estrangeria.
Dates: 23, 25, 30 de novembre i 2, 7, 9 de desembre de 2015.
Horari: 9:30h a 12h
Durada: 15 hores.
Lloc: Centre Violeta. Carrer Nostra Senyora de la Mercè, 7. Cubelles.
Inscripcions: S’ha d’omplir la fitxa d’inscripció i entregar-la abans del 19 de novembre a:
- OPIC: C/ Joan Roig i Piera, 3-5. Edifici CSIDE. Primer pis. Cubelles. Tel 93 895 03 00.
- Consell Comarcal del Garraf: Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8. Vilanova. Tel 93 810 04 00.
- Per correu electrònic a: plaimmigracio@ccgarraf.cat
Organitza:

Amb el suport de:

Full d’inscripció
Curs de Coneixement de la societat catalana
i el seu marc jurídic
Es donarà un certificat d’assistència a les persones que hagin assistit a un 80% de les
sessions.
Dades de l’alumne/a
Nom :
Cognoms:
Data naixement:
Telèfon:
Adreça electrònica:
Nacionalitat:
Temps: a Catalunya _____________________________________________
a Cubelles i/o altres municipis ____________________________________
Cal entregar la butlleta d’inscripció, degudament emplenada i signada, fins el
dijous 19 de novembre a:
- OPIC: C/ Joan Roig i Piera, 3-5. Edifici CSIDE. Primer pis. Cubelles.
- Consell Comarcal del Garraf: Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8. Vilanova.
També es pot enviar per correu a: plaimmigracio@ccgarraf.cat
Autoritzo a ser fotografiat/ada durant la realització del curs de coneixement de la societat catalana, organitzada pel Consell Comarcal del Garraf a la publicació en qualsevol tipus de format, si s’escau, de fotografies en què aparegui la meva imatge sense
que entengui vulnerat el meu dret a la pròpia imatge, reconegut per la Constitució i
per la LO 1/1982, de 5 de maig de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge.
I perquè així consti, signo aquest document.
Signatura

Cubelles _____ de ___________________de 2015

