
Oficina Barcelona
c. Junta de Comerç, 26, baixos,
08001, Barcelona
Tel.: 933 012 539

CONTACTE
cursos@ccar-cear.org
www.ccar.cat

Oficina Sant Boi de Llobregat
c. Ramon Llull, s/n
(escola ciutat cooperativa)
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 938 336 925

Oficina Sabadell
Av. Barberà, 175
08203 Sabadell
Tel.: 937 253 051

DATES DEL CURS ONLINE
del 20 de juny al 20 de juliol de 2019

HORES LECTIVES
30h lectives

PREU NORMAL / PREU REDUÏT
150€ / 130€ (per a persones aturades i estudiants)

IDIOMA EN EL QUE S’IMPARTEIX EL CURS
Castellà i català

PLACES
45 persones

INSCRIPCIONS A
aulavirtual.ccar.cat

Per a més informació:
cursos@ccar-cear.org

PÚBLIC DESTINATARI
- Personal tècnic i polític de les administracions publiques

- Treballadors/es i educadors/es socials

- Personal d’entitats de cooperació, asil, immigració o 
drets humans

- Activistes de drets humans

- Cossos de seguretat (policia local i mossos d’esquadra)

- Conjunt de la ciutadania compromesa i preocupada pel 
respecte i garantia dels drets humans

El desplaçament forçat no és un fet puntual de l’actualitat, sinó que és una història que es repeteix.

La principal causa dels desplaçaments forçats al món és la vulneració dels drets humans. Per això, la protecció internacional, l’asil, 
sovint esdevé l’única opció per a milions de persones que es veuen abocades a fugir de casa seva. És necessari, per tant, entendre 
la multiplicitat de causes que forcena milions de persones a abandonar el seu país a la recerca de protecció així com la institució de 
l’asil a casa nostra per tal d’esdevenir una societat inclusiva i respectuosa de la dignitat de les persones.

OBJECTIUS

• Transmetre una imatge global dels desplaçaments forçats.

• Explicar en què consisteix la protecció internacional.

• Com ha evolucionat la protecció internacional, 
especialment en el marc de la Unió Europea i de l’Estat 
espanyol.

• Donar a conèixer altres tipus de persecució més 
invisibilitzades.

• Oferir eines per a detectar potencials sol·licitants d’asil.

• Donar a conèixer quins són els principals aspectes en 
l’acollida de persones refugiades.

CONTINGUTS

>

 Introducció: Apropa’t a la realitat del desplaçament forçat 
al món: tendències i xifres

>

 Mòdul I: El desplaçament forçat en el marc dels drets 
humans: a nivell mundial, europeu i estatal

>

 Mòdul II: Com detectar casos de protecció internacional? 
Visibilitzem els motius de persecució

>

 Mòdul III: El sistema d’acollida de persones refugiades i la 
coordinació de serveis i agents per garantir una acollida 
integral

Tots els mòduls van acompanyats de vídeos, informes 
rellevants i testimonis.

CURS D’ASIL, IMMIGRACIÓ
I DRETS HUMANS
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