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1. Objectius 

 

 a 
nivell internacional. 

 Estar al corrent de les eines jurídiques i socials que tenen al seu abast el 
voluntariat i els professionals que acompanyen les persones estrangeres 
en els diferents aspectes (laborals, administratius, civils, etc.) que els 
afecten. 

 D
socials a Mallorca. 
 
 

2. Informació  
 

Durada: 30 hores (presencial). 

Places: 30 persones.  

Curs gratuït. 

Dates i horaris del curs: dilluns i dimarts, de 16 a 20 hores. Del dia 10 

de 2018. 

Lloc: Edifici de Sa Riera. 

 
 

3. Públic  a qui va dirit 
             

 Alumnat del Grau de Dret que realitzen les pràctiques externes de la 
Clínica Jurídica de la Facultat de Dret. 

 Alumnat de la UIB en general. 
 Voluntariat d'entitats socials que treballen amb persones estrangeres. 
 Personal tècnic d'entitats socials que treballen amb persones 

estrangeres. 
 Qualsevol persona interessada en la matèria. 
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4. Continguts  

 

 Bloc 1: Marc jurídic internacional i estatal (6 hores) 
- I  
- Els drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya 
 

 Bloc 2: Aspectes laborals, administratius, civils i procedimentals de 
(12 hores) 

- E  les persones 
estrangeres a Espanya 

- R  
- Nacionalitat i matrimonis mixtos 
 

 Bloc 3: Asil i protecció internacional (6 hores) 
 

 Bloc 4: Acompanyament social a les persones estrangeres a les Illes 
Balears (6 h.)* 
 

de dues hores de durada, que es durà a terme el dia 13 de setembre a 
 

 

 
5. Professorat  

 
Mòdul 1. 
A càrrec de la Dra. Valentina Milano, professora ajudant de dret 
internacional públic de la UIB. 
 
Mòdul 2. 
A càrrec de la Sra. Margarita Palos, advocada i professora associada de 
dret del treball i de la seguretat social. 
 
Mòdul 3. 
A càrrec de Ruth Vázquez Muñoz, assessora jurídica del Programa 
Migracions i Refugiats de Creu Roja. 
 
Mòdul 4. 
A càrrec de les entitats Creu Roja, Solidaris i Càritas Mallorca. 
 
Coordinació del curs. 
Margalida Capellà i Roig, professora contractada doctora de dret 
internacional públic UIB i directora de la Clínica jurídica de la Facultat 
de Dret de la UIB. 

 


