
 



CATÀLEG DE SESSIONS 
FORMATIVES I INFORMATIVES

D E S C R I P C I Ó  
D E  L ’ E N T I T A T

S E S S I O N S  F O R M A T I V E S  I  I N F O R M A T I V E S

TARIFES
El cost de les sessions està 
vinculat al nombre de profes-
sionals implicats en la sessió, el 
nombre d’hores i el desplaça-
ment que comporti la seva 
realització.

DADES DE CONTAC TE
Centre d’Informació per a 
Treballadors Estrangers (CITE)
Via Laietana, 16, 1r
08003 – Barcelona
Tel 93 481 27 20 (Esther)
  

El CITE és una associació que va 
ser impulsada pel sindicat 
CCOO de Catalunya i que porta 
29 anys assessorant les perso-
nes immigrades en matèria 
d’estrangeria i sobre els seus 
drets socials i laborals. El CITE 
disposa d’una extensa xarxa  
d’o�cines distribuïda arreu de 
Catalunya, suportada amb les 
aportacions de diferents admi-
nistracions públiques i altres 
entitats, des d’on s’ofereix, de 
manera gratuïta:

·Assessorament i orientació 
sobre la Llei d’estrangeria

·Tramitació de permisos de 
treball, de residència, de 
reagrupament familiar...

·Primera acollida i coneixe-
ment de l’entorn

·Orientació sobre l’aprenen-
tatge del català

·Assessorament sobre mobili-
tat internacional de treballa-
dors i treballadores i la xarxa 
Eures

Més enllà de l’assessorament individual sobre matèries relacionades amb la legis-

lació d’estrangeria o de la mobilitat internacional de treballadors, des del CITE es 

realitzen sessions formatives i informatives. 

Les persones destinatàries d’aquestes sessions són:

 - Personal de les administracions públiques o d’entitats diverses, que desenvolu-

pen la seva activitat en contacte amb la població estrangera i requereixen d’una 

formació especí�ca sobre diferents aspectes vinculats amb el fet migratori.

- Públic en general (sigui estranger o nacional) que volen conèixer de manera més 

general diferents aspectes vinculats amb la legislació d’estrangeria, la mobilitat 

internacional de treballadors, els drets laborals, la sensibilització davant dels 

estereotips i prejudicis...

L’objectiu de les sessions és garantir un adequat coneixement d’aquestes qües-

tions que permeti un millor desenvolupament de la feina als professionals vincu-

lats amb l’àmbit de les migracions, però també afavorir la integració social de les 

persones estrangeres i millorar la cohesió social i la convivència del conjunt de la 

societat.

En gairebé totes les sessions s’ofereix material complementari d’ampliació dels 

continguts a les persones que hi participen.

Aquest catàleg recull les sessions formatives i informatives actualment disponi-

bles. Tanmateix, en cas de voler una sessió adaptada a una demanda especí�ca, 

no dubteu a consultar-nos.

CATÀLEG



CONEIXEMENTS BÀSICS EN MATÈRIA D’ESTRANGERIA
Proposta formativa de coneixement bàsics sobre la Llei d’estrangeria  

D E S C R I P C I Ó  D E  L ’ A C T I V I T A T

Informació sobre els procediments de manteniment i accés a 
la regularitat i altres tràmits previstos en la Llei d’estrangeria

DUR ADA
L’activitat té una durada 
aproximada de 2 hores

A QUI  S’ADREÇ A
·Persones estrangeres 
·Personal adscrit a les adminis-
tracions locals i altres entitats

MATERIAL NECESSARI
Ordinador i canó de projecció

DADES DE CONTAC TE
Centre d’Informació per a 

Treballadors Estrangers (CITE)

Via Laietana, 16, 1r

08003 – Barcelona

Tel 93 481 27 20 (Esther)

 

Segons preveu la Llei d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya, aprovada al juliol del 2010, els titulars del 
dret d’accés al servei de primera acollida han d’assolir coneixe-
ments necessaris i pràctics sobre ”l’accés i el manteniment de la 
regularitat administrativa per a viure a Catalunya, especialment els 
coneixements derivats del règim d’estrangeria” (art. 11). Aquests 
coneixements són vitals per a la promoció de la seva autonomia 
personal i per a la seva integració social i laboral en igualtat de con-
dicions. 

D’altra banda, aquesta informació també és molt important per al 
personal de l’Administració local que està en contacte amb perso-
nes estrangeres, ja que facilita el desenvolupament de la seva feina 
a partir d’un adequat coneixement del marc legal d’estrangeria.

Pel que fa als continguts, s’informa sobre els diferents tipus d’auto-
ritzacions i els requisits per accedir-hi, els procediments de renova-
ció, el reagrupament familiar.... Un punt especial és la informació 
vinculada als mecanismes de regularització previstos en la Llei d’es-
trangeria, com ara l’arrelament social, l’arrelament laboral i la col·la-
boració amb la Inspecció de Treball. 

Les sessions seran impartides per personal quali�cat de la nostra 
organització amb una llarga experiència en matèria d’estrangeria.

ESTRANGERIA



FEM LA MALETA 
Proposta informativa sobre mobilitat internacional de treballadors

D E S E N V O L U P A M E N T  D E  L ’ A C T I V I T A T

Les deu coses imprescindibles a tenir en compte si vols 
anar a treballar a l’estranger

DUR ADA
·L’activitat té una durada 
aproximada d’una hora i mitja
·Presentació SMIT i activitat (5 
minuts), representació (10 
minuts), ampliació d’informa-
ció (30 minuts) i debat obert 
(45 minuts)

A QUI  S’ADREÇ A
Públic en general interessat en 
cercar feina a un país estranger, 
especialment joves

MATERIAL NECESSARI
· Ordinador, canó i equip de so 
per passar power point i per 
reproduir el soroll d’ambient i 
la crida d’embarcament de 
l’aeroport.
· Micròfons de diadema pels 
actors

DADES DE CONTAC TE
Centre d’Informació per a 

Treballadors Estrangers (CITE)

Via Laietana, 16, 1r

08003 – Barcelona

Tel 93 481 27 20 (Esther)

 

Ens trobem a la sala d’embarcament de l’aeroport del Prat. Per 
megafonia es crida als viatgers a embarcar i els viatgers fan una 
cua. La Laia, que treballa com a hostessa d’una companyia aèria, 
controla la targeta d’embarcament dels viatgers que van entrant 
cap a l’avió. 

Quan li toca el torn a l’Eva, se n’adona que no sap on és la targeta 
d’embarcament. Obre la seva maleta sobre la taula i comença a 
buscar-la entre les seves pertinences. Dins de la maleta hi porta la 
roba i altres objectes que l’Eva ha decidit emportar-se. Entre 
aquests objectes, hi ha els deu documents imprescindibles per 
garantir l’èxit d’aquest viatge. 

L’Eva explicarà cadascuna d’aquestes deu coses que anirà traient 
de la maleta mentre intenta trobar la targeta d’embarcament. Ho 
intercalarà amb diferents objectes o peces de roba per fer el relat 
més atractiu i divertit, (osset de peluix, pernil, bossa d’aigua calen-
ta, aneguet de goma, barret rus...). 

Finalment, un cop acabada la representació, l’Eva amplia la infor-
mació donada i repassa les deu coses imprescindibles i �nalment 
s’obre un torn de paraules amb el públic.

FEM LA 
MALETA 



CONEIXES ELS TEUS DRETS LABORALS?
Proposta formativa de coneixement de drets laborals 

D E S C R I P C I Ó  D E  L ’ A C T I V I T A T

Informació sobre els drets laborals bàsics per 
a persones estrangeres

DUR ADA
L’activitat té una durada 
aproximada de 2 hores

A QUI  S’ADREÇ A
Persones estrangeres 

MATERIAL NECESSARI
Ordinador i canó de projecció

DADES DE CONTAC TE
Centre d’Informació per a 

Treballadors Estrangers (CITE)

Via Laietana, 16, 1r

08003 – Barcelona

Tel 93 481 27 20 (Esther)

 

Aquesta sessió informativa vol donar a conèixer els drets laborals bàsics de les 
persones estrangeres per afavorir la seva inserció laboral i social, ja que l’àmbit 
laboral i el paper socialitzador dels centres de treball és fonamental en la promo-
ció de l’autonomia personal de les persones immigrades i la igualtat en el seu 
accés a un treball digne i a la promoció professional en el si del seu centre de 
treball. 

En aquest sentit, els continguts d’aquesta proposta formativa s’adeqüen als 
objectius previstos en la Llei d’acollida, de les persones immigrades i de les retor-
nades a Catalunya, aprovada al juliol del 2010, i preveu informació sobre els drets 
laborals bàsics recollits en l’Estatut dels treballadors, en concret tot allò relacionat 
amb el contracte de treball (contingut, tipus de contracte...), el salari  (la nòmina, 
les pagues extraordinàries...), la cotització a la Seguretat Social (per què serveix, a 
quins drets dóna lloc...), la jornada de treball, festes i permisos, l’acomiadament, la 
quitança i la liquidació, la prevenció i la salut laboral, la igualtat i la no discrimina-
ció (legislació, gestió de la diversitat a l’empresa...), la formació ocupacional i la 
formació continua, entre d’altres aspectes. 

També es recull informació bàsica sobre les organitzacions sindicals (què són, com 
participar-hi, les eleccions sindicals...), informació sobre els serveis d’ocupació i 
recomanacions bàsiques sobre com accedir i mantenir la feina (confecció de currí-
culums, cartes de presentació...)

Es repartirà una guia multilingüe i altra informació d’interès.

DRETS
LABORALS



DESMUNTANT PREJUDICIS

Proposta formativa de sensibilització sobre els estereotips i 
els prejudicis 

D E S C R I P C I Ó  D E  L ’ A C T I V I T A T

Sensibilització en la lluita contra els estereotips i els 
prejudicis

DUR ADA
L’activitat té una durada 
aproximada de 3 hores

A QUI  S’ADREÇ A
·Al públic en general
·Personal adscrit a les adminis-
tracions locals i altres entitats

MATERIAL NECESSARI
Ordinador i canó de projecció

DADES DE CONTAC TE
Centre d’Informació per a 

Treballadors Estrangers (CITE)

Via Laietana, 16, 1r

08003 – Barcelona

Tel 93 481 27 20 (Esther)

 

Aquesta activitat formativa, que s’emmarca dins de la campanya 
“Desmuntant prejudicis” que el CITE va iniciar a l’any 2013, cerca 
posar de manifest el paper dels estereotips i els prejudicis en la 
nostra percepció de les diferents diversitats presents en el nostre 
entorn social. 

Es tracta d’una proposta formativa que se centra en els aspectes 
emocionals i vivencials, ateses les di�cultats observades quan s’in-
tenta canviar sentiments i actituds simplement amb la utilització 
d’arguments racionals i dades estadístiques. Així, en la nostra pro-
posta, les activitats vivencials i les dinàmiques de grup no són 
només un complement o un recurs de la formació, sinó la formació 
en si mateixa.

El taller consta de quatre dinàmiques de grup (Els gomets, Les 
etiquetes, La cursa de la desigualtat i Creem un rumor), que es com-
plementen amb les respectives posades en comú i re�exions en 
grup després de cada dinàmica, on s’aporten elements més teòrics, 
que permeten consolidar els coneixements assolits

L’objectiu del curs és que les persones que hi assisteixin puguin 
experimentar en la pròpia pell el que representen els estereotips i 
els prejudicis i com afecten la convivència diària, i especialment 
que prenguin consciència del seu paper en la construcció del 
discurs racista i xenòfob, i que adquireixin una actitud crítica 
davant d’aquest fenomen. 

Es repartirà un fulletó i una guia informativa de sensibilització.

DESMUNTANT
PREJUDICIS



CONEIXEMENTS LABORALS
Proposta formativa sobre el mòdul B de coneixements laborals

D E S C R I P C I Ó  D E  L ’ A C T I V I T A T

Mòdul de coneixements laborals previst en la Llei d’acollida de 
persones immigrades i retornades a Catalunya

DUR ADA
L’activitat completa, segons el 
que preveu la normativa de 
referència, té una durada de 15 
hores.
També es pot impartir parcial-
ment, en funció de les necessi-
tats dels ajuntaments

A QUI  S’ADREÇ A
Persones immigrades que 
necessitin tramitar l’informe 
d’integració o l’informe d’arre-
lament social.

MATERIAL NECESSARI
Ordinador i canó de projecció

DADES DE CONTAC TE
Centre d’Informació per a 

Treballadors Estrangers (CITE)

Via Laietana, 16, 1r

08003 – Barcelona

Tel 93 481 27 20 (Esther)

 

El mòdul B de coneixements laborals, previst en la Llei d’acollida de 
Catalunya, se centra en la transmissió d’aquells coneixements que 
permetin que les persones immigrades i retornades puguin fer 
front a un món laboral diferent del país d’origen. Els objectius i con-
tinguts de la formació que s’ofereix estan orientats conforme el 
projecte pedagògic de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciuta-
dania  de la Generalitat de Catalunya, que segueix els continguts 
previstos pel reglament de la Llei.

Pel que fa als continguts, la formació proposada tracta sobre: a) 
Conceptes bàsics de la normativa laboral, b) Normes laborals: drets 
i deures, c) Funcionament del mercat laboral, d) Informació sindi-
cal: representació legal, a�liació i negociació col·lectiva, i d) Mercat 
de treball i recerca d’ocupació: polítiques actives per a l’ocupació.

Amb aquesta formació es vol aconseguir que les persones que hi 
participin tinguin nocions bàsiques de la legislació en l’àmbit 
sociolaboral; entenguin el funcionament del mercat laboral català; 
coneguin els drets i deures bàsics d’una relació laboral; adquireixin 
les capacitats i actitud per adaptar-se al lloc de treball; sàpiguen 
realitzar la recerca de feina més ajustada al seu per�l professional, i 
adquireixin autonomia per cercar i trobar la informació i l’assesso-
rament necessaris en cada situació laboral concreta, entre altres 
coneixements.

CONEIXEMENTS
LABORALS



L’ACCÉS A LA NACIONALITAT
Proposta formativa sobre el procés de naturalització per residència  

D E S C R I P C I Ó  D E  L ’ A C T I V I T A T

Informació sobre els procediments d’accés a la nacionalitat 
per residència

DUR ADA
L’activitat té una durada 
aproximada de 2 hores

A QUI  S’ADREÇ A
·Persones estrangeres 
·Personal adscrit a les adminis-
tracions locals i altres entitats

MATERIAL NECESSARI
Ordinador i canó de projecció

DADES DE CONTAC TE
Centre d’Informació per a 

Treballadors Estrangers (CITE)

Via Laietana, 16, 1r

08003 – Barcelona

Tel 93 481 27 20 (Esther)

 

L'entrada en vigor, el 15 d'octubre de 2015, del nou procediment 
per a l'adquisició de la nacionalitat espanyola per residència esta-
blert en la Llei 19/2015, de 13 de juliol, de mesures de reforma 
administrativa en l'àmbit de l'Administració de Justícia i del Regis-
tre Civil, i del Real Decret 1004/2015, de 6 de novembre, que desen-
volupa aquest reglament ha comportat una gran demanda d’infor-
mació sobre el nou procediment d’accés a la nacionalitat per resi-
dència i especialment sobre les proves a superar tant de llengua 
com de coneixements constitucionals i de la societat espanyola. En 
aquest sentit, la formació que s’ofereix repassa la normativa recent-
ment aprovada i resol els possibles dubtes vinculats al nou procedi-
ment. 

Aquesta informació no s’adreça només a les persones estrangeres 
interessades en accedir a la nacionalitat sinó que també és molt 
important per al personal de l’Administració local que estan en 
contacte amb persones estrangeres, ja que els dóna un coneixe-
ment bàsic per dur a terme la seva feina a partir d’un adequat 
coneixement del marc legal vinculat a la nacionalitat.

Les sessions seran impartides per personal quali�cat de la nostra 
organització.

L’ACCÉS A LA 
NACIONALITAT



LA MOBILITAT INTERNACIONAL DE  TREBALLADORS 
Proposta informativa sobre mobilitat internacional de treballadors  

D E S C R I P C I Ó  D E  L ’ A C T I V I T A T

Informació sobre el marc legal i diferents aspectes pràctics en 
relació amb la mobilitat internacional

DUR ADA
·L’activitat té una durada 
aproximada d’una hora i mitja.
·Presentació SMIT (5 minuts), 
xerrada (45 minuts) i debat 
obert (45 minuts)

A QUI  S’ADREÇ A
·Persones que treballen en 
l’administració local
·Públic en general interessat en 
cercar feina a un país estranger.

MATERIAL NECESSARI
Ordinador i canó per passar 
power point

DADES DE CONTAC TE
Centre d’Informació per a 

Treballadors Estrangers (CITE)

Via Laietana, 16, 1r

08003 – Barcelona

Tel 93 481 27 20 (Esther)

 

Des de l’any 2012, des del CITE es presta el nou Servei de Mobilitat 
Internacional de Treballadors (SMIT), i entre d’altres actuacions es 
fan sessions informatives sobre la mobilitat internacional de treba-
lladors i treballadores. 

L’objectiu d’aquestes xerrades és informar sobre el marc legal que 
garanteix la mobilitat de treballadors en el marc europeu i diferents 
aspectes pràctics a tenir en compte abans de marxar, en arribar al 
país de destinació i abans de retornar al país d’origen. També es 
tracten aspectes vinculats a la residència legal als països de la UE, 
l’exportació de les prestacions d’atur, la targeta sanitària, la recerca 
de feina i l’homologació de titulacions, entre d’altres.

També s’ofereix un ampli ventall de recursos disponibles i adreces 
de referència (recerca de feina, coneixement del país, sindicals...) 
per ajudar les persones que opten per una aposta migratòria a pre-
parar adequadament la seva marxa, i una aproximació als per�ls 
més sol·licitats en les demandes de mà d’obra a la UE.

Es repartirà un fulletó informatiu sobre el nou servei informatiu 
(SMIT). 

MOBILITAT
INTERNACIONAL


