
El Pla d’Integració i Convivència 
2016-2019 de Benicarló

CURS DE FORMACIÓ
EN HABILITATS PER A LA 

INTERVENCIÓ INTERCULTURAL

Àrea de Benestar Social
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El Pla d’Integració i Convivència 2016-2019 del 
municipi de Benicarló contempla, dins de l’eix cor-
responent a les accions d’Acollida, la realització 
d’activitats formatives dirigides a professionals que 
treballen en contextos de diversitat.

CURS DE FORMACIÓ
EN HABILITATS PER A LA

INTERVENCIÓ INTERCULTURAL

DESTINATARIS
Professionals dels serveis públics municipals i de 
les entitats socials que treballen en contextos de 
diversitat cultural.

OBJECTIU
Incrementar les habilitats personals i professio-
nals per a conèixer i comprendre millor la situació 
particular de les persones d´origen estranger, les 
seues característiques i necessitats i les possibili-
tats d´intervenció amb aquest col·lectiu, així com 
per a desenvolupar la competència intercultural 
necessària a l´hora de treballar amb persones amb 
esquemes culturals i formes de vida diferents de 
les pròpies.

COORDINACIÓ
Albert Mora. Universitat de València.

PROGRAMA I PROFESSORAT
Amb una durada total de 20h, el curs es divideix en 
5 sessions de 4 hores cadascuna.

108/11/2017. La immigració, la diver-
sitat i els reptes a enfrontar des de 
l´administració local i les organitzaci-
ons de la societat civil: el context de 

Benicarló. Albert Mora. Doctor en Sociologia. 
Especialista en migracions i gestió de la diversitat. 
Universitat de València.

2 16/11/2017. Habilitats per a la compe-
tència intercultural I. Anna Zelno. Llicenci-
ada en lingüística i estudis culturals aplicats. 
Consultora i formadora en comunicació 

intercultural.

317/11/2017. Habilitats per a la compe-
tència intercultural II. Anna Zelno. Llicen-
ciada en lingüística i estudis culturals 
aplicats. Consultora i formadora en comuni-

cació intercultural.

424/11/2017. Mediació i promoció de la 
interculturalitat en els serveis públics. 
Inés Richarte. Pedagoga. Especialista en 
mediació intercultural.

501/12/2017. Intervenció intercultural amb 
el coŀlectiu romaní. Demetrio Gómez. 
Expert en minories ètniques i educació 
intercultural. 

LLOC Saló Gòtic

HORARI de 9:30 a 13:30 hores

FORMULARI
D’INSCRIPCIÓ

Nom

Cognoms

DNI

Direcció

Telèfon de contacte

E-mail

Estudis

Professió

Associació / Entitat a la que pertanys

A qué te dediques en esta entitat?

INSCRIPCIONS:
Del 2 al 6  de novembre, fent arribar el formu-
lari d’inscripció als Serveis Socials, Centre “La 
Farola”. C/ Les Barques, 3. 
correu.amics@ajuntamentdebenicarlo.org


