Taller de Drets humans,
Migracions i Asil
Formació organitzada per la Fundació Autònoma Solidària (FAS) i que s'adreça a alumnat de la
UAB, UB, UPF i UPC de qualsevol titulació de grau o màster amb interès en qüestions
relacionades amb la temàtica. Convalidable per crèdits acadèmics.
El curs consta d’un conjunt de tallers participatius combinats amb continguts teòrics que
ofereixen una aproximació a la temàtica de la protecció internacional i les migracions des d’una
perspectiva de drets humans.
De la mà d’entitats especialitzades i persones expertes, el curs promou el coneixement de les
causes estructurals dels desplaçaments forçats així com l’avaluació crítica de les polítiques
migratòries actuals i la construcció de possibles alternatives que tinguin com a prioritat la
protecció dels drets humans. A més, facilita eines d’acció en clau de participació ciutadana a
desplegar mitjançant una proposta d’aplicació pràctica i de reversió a la comunitat.
El curs es concep com un espai de de reflexió sobre les principals qüestions entorn als drets de
les persones migrants i refugiades que busca contribuir a la millora de les pràctiques
universitàries davant la situació de vulneració de drets de les persones en cerca de refugi.
Data d’inici: 18 de novembre de 2019
Data de finalització: 9 de desembre de 2019
Dies de la setmana i franja horària: dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00h
Lloc: La Fede (c/Tàpies, 1. 08001 Barcelona)
Data límit de lliurament memòria final: 18 de desembre de 2019. Els certificats d’assistència i de
reconeixement de crèdits es lliuraran a partir del 20 de Gener de 2020. ls treballs i projectes
s'hauran d’enviar per correu electrònic a la següent adreça de contacte: Aquesta adreça de
correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., dins
les dates establertes.
Preu: 40 euros (excepte col·lectius FAS).
Data inici: Dilluns, 18 Novembre 2019
Data final: Dilluns, 09 Desembre 2019
Data final inscripció: Dimarts, 12 Novembre 2019
Dies de la setmana: Dilluns i dimecres
Franja horaria: De 16 a 19h
Adreça: La Fede
Dades de contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de
spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Programa del curs:
https://www.uab.cat/doc/programatallerDDHHUAB2019
Organitza: FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA (FAS)
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