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Què és el PRT? 

El Programa de Reincorporació al  Treball  és un programa  de la DGI  

adreçat a persones estrangeres  immigrades,  reagrupades  o en situació 

d’irregularitat sobrevinguda que pretén:   

- Afavorir el coneixement de la societat catalana i de competències 

lingüístiques bàsiques. 

- Garantir els drets de formació i informació propis de l’acollida. 

- Oferir la formació laboral en sectors econòmics diversos, pràctiques formatives 

a empreses del sector relacionat amb la formació. 

 



De quina experiència partim? 

45 h  bàsic  

20 h inicial - entorn 

pràctiques en empresa 

CPNL Entitat 

formació  



Què és el mòdul C? 

Afavorir el coneixement 

de la societat catalana  

i de competències 

lingüístiques bàsiques 



Què pretén el mòdul C ? 

Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic 

 

donar als  usuaris  i usuàries una primera oportunitat per adquirir 

unes habilitats bàsiques per a poder arribar a ésser 

autònomes personalment 



Com integrem el mòdul C al PRT? 

45 h de llengua 

 15 h mòdul C 

 5 h llengua específica 

CPNL Entitat 



Com s’organitza el mòdul C? 

Coneixements de la societat catalana i el marc jurídic (15h) 

 

1. Els trets fonamentals  -geogràfics,    històrics,    culturals,      socials  i 

sociolingüístics- de Catalunya. 

2. El sistema polític i administratiu; l’associacionisme i participació ciutadana. 

3. Drets i deures fonamentals. 

4. Els serveis públics i els drets i deures en l’àmbit local. 



De quins materials partim? 

Materials del Departament de Benestar Social i Família 

Programa  del  Mòdul C 

http://benestar.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/05immigracio/16_Servei_primera_acollida/versio_ca

tala/moduls/materials_modul_c_2.pdf 

Portal d’acollida          http://www10.gencat.cat/WebAcollida/AppJava/ca/Seleccio_idioma.jsp 

Materials audiovisuals de Catalunya  
http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/acollida/dvd_dacollida/ 

 

 

http://benestar.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/05immigracio/16_Servei_primera_acollida/versio_catala/moduls/materials_modul_c_2.pdf
http://benestar.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/05immigracio/16_Servei_primera_acollida/versio_catala/moduls/materials_modul_c_2.pdf
http://benestar.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/05immigracio/16_Servei_primera_acollida/versio_catala/moduls/materials_modul_c_2.pdf
http://www10.gencat.cat/WebAcollida/AppJava/ca/Seleccio_idioma.jsp
http://www10.gencat.cat/WebAcollida/AppJava/ca/Seleccio_idioma.jsp
http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/acollida/dvd_dacollida/
http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/acollida/dvd_dacollida/


De quins materials partim? 



Com hem organitzat el mòdul C ?   
 



Com hem organitzat el mòdul C ?   
 Objectius 

- Conèixer els drets i deures de ciutadania.   
- Conèixer el marc jurídic bàsic d’estrangeria. 
- Conèixer les competències de la Generalitat en matèria d’estrangeria (informes de la Generalitat). 
- Prendre consciència de la importància d’obtenir i mantenir la regularitat administrativa. 

 

Continguts i activitats  

contingut activitats aula activitats fora aula (escollir-ne una)  material necessari i de suport 

Drets i deures bàsics. 
Drets i deures de les persones 
estrangeres, per als quals cal 
una situació administrativa 
regular. 

1. Informar dels drets i deures bàsics.  
2. Informar i comentar els drets i deures de les 

persones estrangeres. 
 

 Declaració Universal dels Drets 
Humans (DUDH).  

L’empadronament al municipi.  
Estrada regular a L’Estat 
Espanyol. 
Concessió, renovació i 
modificació de la residència. 
Irregularitat administrativa. 

3. Identificar els diferents documents: 
o Empadronament 
o Visats 
o Targeta TIE i número NIE 
o Autoritzacions de residència 

Anar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, a 
l’Oficina d’Estrangeria i a altres 
equipaments on es tramitin aquests 
documents. 

Diferents tipus de documents. 
Fullets informatius de l’Ajuntament. 

Informe d’adequació de 
l’habitatge per reagrupament... 
Informe del grau d’integració 
social per arrelament... 
Informe d’esforç d’integració per 
renovació... 
Informe d’adequació de 
l’habitatge per renovació... 
 

4. Identificar els diferents documents i conèixer 
els requisits que es demanen en general. 
 

Visitar l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Diferents tipus de formularis. 

Adquisició de la nacionalitat 
espanyola. 

5. Conèixer les diferents opcions per obtenir la 
nacionalitat. 

 

Visitar el Registre Civil i l’Oficina 
d’Estrangeria. 

Fullets diversos/informació internet... 

 6. ACTIVITAT DE SÍNTESI: qüestionari amb 10 
preguntes 

  

 



1. Sistema sanitari de Catalunya 
 

Servei Català de Salut (CatSalut) 

 

Centre Atenció Primària  (CAP): metges de capçalera... 

 

Centres hospitalaris: consultes externes,  ingressos, intervencions 
quirúrgiques... 

 

Medicaments:  recepta electrònica  

 

CatSalut  Respon: telèfon 061 
 

 

 

 



Com hem organitzat el mòdul C ?   
 QÜESTIONARI 

ELS SERVEIS PÚBLICS: DRETS I DEURES EN L’ÀMBIT LOCAL 

 

 

1.  La targeta sanitària és 

 

 Només per a persones de nacionalitat Espanyola 

 Per a totes les persones residents a Catalunya 

 Per a menors, gent gran i dones embarassades 

 

2. Els nens i nenes tenen dret d’estar escolaritzades dels  

 

 6 als 16 anys 

 3 als 16 anys 

 3 als 18 anys 

 

3. Entre quines hores hem de vigilar especialment el soroll? 

 

 Entre les 9 del vespre i 7 del matí 

 Entre les 10 de la nit i 11 del matí 

 Entre les 10 de la nit i 8 del matí 

 

 

4. Anomena 2 serveis bàsics dels serveis socials: ____________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

5. Relaciona les dues columnes 

 

IRPF     impostos de l’estat Espanyol 

Cànon de l’aigua    impostos locals  

IBI     impostos Generalitat de Catalunya 

    



La tasca del professorat…  



El repte de l’alumnat... 



D’Iluro  
a Gaudí  
 

 

Museu de Mataró  



D’Iluro  
a Gaudí  
 

 

Torre Llauder  



D’Iluro  
a  Gaudí 
 
 
Ajuntament de 
Mataró  



D’Iluro  
a  Gaudí 
 

 

Ajuntament de 
Mataró  



 

 

Moltes gràcies! 


