Lloc de realització del curs
Càritas Diocesana de Barcelona
Plaça Nova, 1
Barcelona*
(*) Excepte la primera sessió que es realitzarà a
la parròquia de Santa Anna

Més informació a:
www.caritasbcn.barcelona
facebook.com/caritasbarcelona
twitter.com/caritasbcn

Organitza:

Mòdul bàsic
en migració
i refugi
Com comprenem
i acollim la diversitat?

Amb el suport de:

Oferta formativa
Abril-maig de 2018
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Objectius

Destinataris

1.Reflexionar sobre el fet de la diversitat cultural en
la nostra societat i adquirir claus interpretatives
per comprendre la complexitat de la nostra
societat des del punt de vista de la diversitat
cultural.

Persones interessades a formar-se en el tema de la gestió
de la diversitat cultural.Voluntaris i membres dels grups
de Càritas i de les comunitats cristianes que col.laborin
en projectes d’acció social, d’atenció i acompanyament a
persones nouvingudes.

2.Conèixer algunes eines per al treball, la gestió i el
tractament d’estereotips, prejudicis i rumors sobre
diversitat cultural.

DURADA DEL CURS: 12 hores

Programa
Dijous 19 d’abril de 2018 de 18 a 20h*
• Presentació del curs.
• Mustafà és al replà, obra de teatre social a càrrec del
grup de teatre Forn de Teatre Pa’tothom.
(*) Aquesta sessió és oberta a tothom i serà al claustre superior de
l’església de Santa Anna. Entrada pel carrer Rivadeneyra núm. 3, pral. (al
costat de la plaça Catalunya a Barcelona).

Dijous 26 d’abril de de 2018 de 17 a 20h
•E
 l fet migratori i el refugi. La diversitat cultural
en una societat plural, a càrrec de Paco Aperador,
membre del equipo de migraciones de Cáritas Española.

Informació general
i inscripció per al curs
Inscripció gratuïta. Places limitades. Cal omplir una
fitxa d’inscripció amb les dades personals i adreçar-la
a escoladeformacio@caritasbcn.org
(Codi curs: 2018/04_BASMIGRA01)

Més informació: Per correu electrònic, per telèfon al
933 441 673 o presencialment a Plaça Nova núm. 1
(Barcelona) de 10 a 14h i dilluns i dimecres de 16 a 18h.
Curs organitzat per l’Escola de Formació del
Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona i
reconegut pel Pla de Formació de l’Associacionisme i el
Voluntariat de Catalunya.
A les persones assistents se’ls lliurarà un certificat.

Dijous 3 de maig de de 2018 de 17 a 20h
• Com acollim i acompanyem a Càritas les persones
refugiades i les immigrades: acolliment i marc legal,
a càrrec programa de migració de Càritas Diocesana de
Barcelona.
Dijous 10 de maig de 2018 de 17 a 19h
• Visita al Museu d’Història de la Immigració de
Catalunya a Sant Adrià del Besos. Metro L2 “Verneda”.
Dijous 17 de maig de 2018 de 17 a 19.30h
• Vacuna’t contra els rumors, a càrrec de Rodrigo Prieto,
periodista i doctor en Psicologia Social; director de
Continguts de l’Institut Diversitas de Barcelona.
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