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1. Presentació 

L’Institut de Drets Humans de Catalunya es va crear l’any 1983 per iniciativa d’un 

grup de juristes, de diferents perfils professionals, amb vocació de millorar la cultura 

dels drets humans a Catalunya. Una tasca indigent a una democràcia incipient, encara 

fóra de les institucions comunitàries, amb plans d’estudis a les Universitats que no 

contemplaven aquesta disciplina. Aproximadament trenta anys després, els canvis 

socials, econòmics i inclús de valors a la nostra societat queden patents i formacions 

d’aquest tipus es fan cada cop més necessàries.  

 

En el marc del Pla Estratègic elaborat en gener del 2010 per l’IDHC, es considera la 

formació com una de les nostres línees prioritàries d’actuació.  

 

Al Pla de Formació de l’IDHC, la formació –en les seves diferents vessants- s’ha de 

consolidar com eix vertebrador de l’activitat de l’Institut i com a nucli central de la 

seva missió. El Pla de Formació de l’IDHC recull i sistematitza tots aquells aspectes 

que es relacionen amb la formació en el sí de l’IDHC. Si bé fins ara els nostres 

esforços s’han concentrat en implementar uns cursos concrets –que fa temps que 

oferim i funcionen- i en experimentar amb algunes novetats a partir d’idees o 

iniciatives individuals, en aquest moment i amb el Pla de formació ens varem 

proposar fer una anàlisis exhaustiva de les necessitats formatives externes i internes 

per, posteriorment, portar a terme una planificació acurada i realista de les nostres 

accions formatives.  

 

Seguint el nostre Pla de Formació, els objectius generals i transversals a totes les 

línies de formació són: 

 Aprofundir en el coneixement de la teoria i la pràctica dels drets 

humans i posar a disposició de les persones i les organitzacions els 

nostres coneixements dels drets humans i dels canals d’accés als seus 

mecanismes nacionals i internacionals de garantia i protecció.  



3 

           

 Oferir, a través de la formació, les eines necessàries perquè es pugui 

passar de l’acció a la prevenció sense que s’hagi d’arribar sempre a la 

denúncia de violacions dels drets humans. 

 Mostrar i denunciar les causes estructurals que donen lloc a les 

violacions de drets humans i que estan a la base dels conflictes. 

 Apropar, a través de la formació, la cultura dels drets humans a la 

societat. 

 Mitjançant la formació, conscienciar les persones de l’exercici dels seus 

drets i de la possible justiciabilitat dels drets humans en cas de 

necessitat.  

 Analitzar quines carències hi ha sobre drets humans en la població. 

 

En el procés d’elaboració del Pla de Formació es va detectar que s’havia de 

desenvolupar com una nova línea de formació, la formació virtual, que permetés a la 

nostra entitat oferir i fer accessible els nostres cursos i activitats formatives a totes 

aquelles persones interessades en la nostra formació en drets humans.  Activitat que 

s’ha vist afavorida des del 2011, amb la creació de la Plataforma virtual, l’AulaIDHC, a 

través de la que s’ofereix formació virtual.  

 

En aquest marc, l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) en col·laboració amb 

el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament presenta el curs virtual sobre drets 

humans i pau a les polítiques municipals.  

 

A nivell municipal la pau ha estat tradicionalment un tema tractat des de les àrees de 

cooperació al desenvolupament i solidaritat. Els drets humans, en canvi, han format 

part de les polítiques municipals que es fan al territori però generalment d’una 

manera molt sectorial i poc integrada en el funcionament quotidià dels consistoris. 

 

Per altra banda, les polítiques públiques municipals es veuen afectades no només per 

les limitacions pressupostàries sinó també per les competencials. Tanmateix, els 

municipis són l’administració pública més propera a la ciutadania i com a tal són 

percebudes i en rendeixen comptes.  

http://www.aulaidhc.org/
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La protecció i defensa dels drets humans i la construcció de pau no són àmbits que 

s’hagin de treballar únicament de manera sectorial, sinó que s’haurien d’integrar de 

manera transversal als municipis. Els drets humans poden servir de fonament, però 

també d’eina, a l’hora de planificar i fins i tot d’avaluar aquestes polítiques. La pau i 

els conceptes de no-violència han de formar part d’altres polítiques municipals, com 

ara l’educació o l’assistència social. És en aquesta línia en la que es presenta aquest 

curs virtual. 

 

2. Objectius i competències 

L'objectiu general d'aquest curs és el d’aconseguir integrar els drets humans i la pau 

a les polítiques públiques municipals a través de la formació de treballadors i 

treballadores municipals en drets humans i pau i la seva aplicabilitat als municipis. 

 

Així, el curs pretén donar una visió introductòria i pràctica dels conceptes de pau i 

drets humans aplicats a l’àmbit municipal. Es farà un especial èmfasi en les bones 

pràctiques i exemples ja existents. 

 

Els objectius específics del curs són: 

1) Donar a conèixer i posar en valor el paper dels municipis com a defensors de 

drets humans i com a constructors de pau. 

2) Fomentar la protecció i la garantia dels drets humans a nivell local.  

3) Donar a conèixer els exemples i bones pràctiques municipals. 

4) Promoure que els treballadors i treballadores municipals integren els drets 

humans i la pau en la seva tasca diària. 

 

3. Continguts i personal docent 

Aquests objectius s’acompliran proporcionant als participants coneixements sobre 

els drets humans, la pau i la seva aplicació al món local. A més, el curs preveu que al 

final de les dues unitats, els alumnes realitzin un exercici pràctic. 
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El curs consta de dues unitats didàctiques dedicades a: 

 

Unitat 1. Les ciutats són defensores de drets humans i constructores de pau. 

En aquesta primera unitat s’abordarà el paper de les ciutats i municipis com a 

protectores de drets i promotores de pau. S’introduirà el concepte de ciutat glocal i 

es farà un repàs teòric del dret internacional dels drets humans i el dret humanitari, 

sempre des de la perspectiva local. 

 

Unitat 2. Exemples i bones pràctiques.  

Aquesta segona unitat estarà centrada en la presentació d’exemples i bones 

pràctiques municipals en aquesta matèria. Les bones pràctiques es classificaran 

segons la seva naturalesa: iniciatives legislatives, polítiques públiques i mecanismes 

de garantia. 

 

El curs virtual serà a càrrec d’Aida Guillén Lanzarote, gerent de l’Institut de Drets 

Humans de Catalunya i especialista en drets humans a la ciutat i en cooperació al 

desenvolupament. 

 

4. Recursos 

Els alumnes del curs, podran accedir a l’Aula IDHC i comptar amb material teòric 

específic de cada unitat didàctica, conjuntament amb un material complementari on 

trobaran textos, articles i documents de referència relacionats amb la matèria del 

curs, i que serviran per complementar els coneixements adquirits a cada unitat.  

 

A més a més, disposaran d’una sala de debat on es tractaran temes relacionats amb 

els objectius del curs abordats a cada unitat. També tindran accés a un fòrum, espai 

d’intercanvi i de comunicació informal on els alumnes i el personal docent podran 

intercanviar informació sobre temes relacionats amb el curs.  

 

Igualment el personal docent disposarà d’un taulell d’anuncis, espai on es publicarà 

la informació més rellevants del curs com l’inici i final de la unitat, la data de 
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lliurament de les pràctiques, entre d’altres.- 

 

Per consultes més específiques al personal docent, la tutora o a la resta de companys, 

cada alumne disposarà d’una bústia de correu.  

 

Per últim, hi haurà un calendari on constaran les dates més importants del curs.  

 

5. Metodologia 

A cadascuna de les unitats es treballarà amb uns materials teòrics. A més, es 

proporcionaran recursos bibliogràfics que complementaran l’estudi de cada unitat. 

L’avaluació es farà a través de la realització d’un exercici pràctic i la participació als 

debats que es puguin plantejar durant el transcurs del curs. Es valorarà positivament 

la participació i l’ús de les eines de formació virtual que ofereix la plataforma de 

formació virtual.  

 

Al finalitzar el curs els alumnes obtindran un certificat d’aprofitament. 

 

Els materials docents es consideren suficients per extraure el màxim de benefici a 

aquest curs de formació. En cada unitat es troba detallada una selecció de 

bibliografia recomanada per aprofundir en l’estudi de cadascuna d’elles. Igualment 

els alumnes podran complementar els coneixements a través del material 

complementaria que consta a cada unitat. 

 

6. Avaluació 

L’avaluació del curs es realitzarà a través de l’elaboració d’un exercici pràctic centrat 

en la presentació d’una proposta d’iniciativa legislativa, política píblica o mecanisme 

de garantia en el propi municipi de l’alumne. Es potenciarà la participació i l’ús de les 

eines que facilita la plataforma i es donarà força importància a l’aplicació pràctica 

dels coneixements adquirits.  

 

El càlcul de les hores de treball es realitza segons el càlcul de temps teòric dedicat a 
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l’estudi de cada unitat i a l’elaboració de l’exercici pràctic. Es considera que els 

alumnes dedicarà 10 hores a l’estudi del material teòric de cada unitat i 10 hores per 

realitzar l’exercici pràctic. Per tant, la càrrega lectiva per les dues unitats de les que 

consta aquest curs virtual i l’elaboració de l’exercici pràctic és de 30 hores.  

 

Per a poder superar aquest curs és necessari que els alumnes realitzin i superin 

l’exercici pràctic i realitzin les intervencions oportunes en la sala de debat, que 

podran ser avaluades pel personal docent del curs.  

 

7. Calendari acadèmic 

En aquest apartat se detalla el calendari del curso, que se iniciarà el 4 de març i 

finalitzarà el 31 de març de 2015, un cop lliurat i avaluat l’exercici pràctic, s’enviarà 

el certificat d’aprofitament. 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

INICI 

 

FINAL 

UNITAT 1. Les ciutats són 
defensores de drets humans i 
constructores de pau. 
 

04/03/2015 17/03/2015 

UNITAT 2. Exemples i bones 
pràctiques. 
 

17/03/2015 31/03/2015 

Exercici pràctic 18/03/2015 27/03/2015 

Notes i avaluacions finals  31/03/2015 


