
 
 

Dates, horaris i lloc de realització 
Horari: de 17.30 a 20.30h.  Lloc: Centre Cultural Islàmic de València C/ 

Arquitecto Rodríguez 19- 46019 València  

SEPTEMBRE  
dilluns  dimarts  dimecres  dijous divendres  

    16 17 18 

    

Causes de les 
migracions 

Racisme i 
discriminació 

La legislació 
d’estrangeria 

21 22 23 24 25 

Polítiques 
d’immigració: 
exclusió de 

drets 

Immigració, 
perspectiva 
de gènere 

Filosofia de 
l’associació; 
Participació 

Taula rodona: 
radiografia 
d'Orriols 

Àrees de 
treball a 
València 

Acull. FESTA 
DE 

CLOENDA 

 

Inscripció (fins a l’11 de setembre)                                    Quota soci: 20 € 

� Per correu-e a valencia.acull@redacoge.org  

� Per tel al 963 660 168  

� A la seu de l´associació: C/ Sant Joan Bosco, 10-baix 

Horari: de 10 a 14h i de 17 a 21h  dilluns, dimarts i dijous. 

 

Nom i cognoms:____________________________________________ 

DNI/NIE:___________ data naix.:__/__/____Tel.:________________ 

Nacionalitat:____________ Correu-e:_________@________________ 

Domicili:__________________________________________________ 

Estudis realitzats:___________________________________________ 

Experiència en immigració:___________________________________ 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

VALÈNCIA ACULL   

 

 

 
 

“IMMIGRACIÓ, Diversitat cultural i 
participació” 

 

Del 16 al 25 de setembre  de 2015 
Horari: De 17’30 a 20’30h. 



 
Dirigit a: 
Aquelles persones que vulguen col·laborar com a voluntàries en 
les activitats i programes que València Acull porta a terme  

 
 Qui som? 

 
València Acull naix  l’any 1989 en la ciutat de València com una 

organització no governamental, laica i sense ànim de lucre formada per socis 

i voluntaris de distintes procedències, que treballa per aconseguir la 

integració social i laboral de les persones immigrants. La nostra finalitat és 

millorar les condicions de vida dels immigrants que viuen a la ciutat de 

València, oferint-los un lloc d´acollida i suport, treballant per a transformar 

les dures condicions jurídiques, laborals i socials que actualment els esperen 

a ca nostra. 

 

 A qui va dirigit? 
 

A totes aquelles persones que vulguen col·laborar com a voluntàries 

en les activitats i programes que València Acull porta a terme. A tots aquells 

interessats en el tema de la immigració o que vullguen fer una primera 

aproximació. 

 

(*) Per als programes de classes d’idiomes i assessoria jurídica es donarà 

preferència a persones amb formació específica (filologia, pedagogia o 

magisteri per a classes; i dret en estrangeria per a l’assessoria) 

 

 Objectiu del curs 
 

L’objectiu d’aquest curs és tractar d’oferir una formació el més 

completa possible al voltant de la immigració a aquelles persones que es 

vulguen incorporar com a voluntàries als diferents programes que València 

Acull porta a terme.  

 

 Estructura del curs 
 
El curs té una duració de 24h i es divideix en tres parts 

 

MÒDUL 1: CONEIXENT LA IMMIGRACIÓ I ELS SEUS DESAFIAMENTS  (15 
h.) 

 

• Les polítiques d’immigració: Anàlisi crític de les polítiques 

d’immigració existents. 

• Causes de les migracions. 

• La legislació d’estrangeria: Les polítiques d’estrangeria. Llei 

d’estrangeria actual i aplicació. 

• Racisme i discriminació: Imatge social de la immigració i elements 

influents en aqueixa imatge. 

• Immigració, perspectiva de gènere. 
 
     MÒDUL 2: CONEIXENT VALÈNCIA ACULL (6 H) 
 

• Filosofia de l’associació: Orígens. Ideari de l’associació. Fins, 

objectius, criteris d’actuació. Posicionament “polític”. 

• Participació: Definició de voluntariat. Actituds i aptituds de la 

persona voluntària. Experiències de compromís, entre el voluntariat i 

l’activisme.  

• Desenvolupament Comunitari en Orriols: eines per al foment de la 

participació i la convivència, projecte Orriols Con-vive. 

MÒDUL 3: FORMACIÓ ESPECÍFICA: Els programes de València Acull: 
Anàlisi dels recursos socials existents per a les persones immigrants. 

Explicació dels programes de València Acull. 

 

  
 


