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PROGRAMA 
“CURS D'ESTRANGERIA” 

 
 

TIPUS CURS 
Subvencionat 

 
MODALITAT 
Aula Virtual + 1 sessió presencial 

 
DURADA 
20 hores (5 sessions de 4 hores) 
 
Dies de les sessions 
12, 17, 19, 24 i 26 d’abril de 2023 
 
HORARI 
15:30h a 19:30h (excepte el 26/04, de 09:30 a 13:30h) 
 
INSCRIPCIÓ: 
Curs Subvencionat, sense cost pels participants. 
 
Inscripcions a través del Col·legi Graduats Socials Tarragona, enviant un e-mail a: 
colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com 
 
Els participants han d’aportar, imprescindible per a poder realitzar la inscripció: 
- Annex 1 (full d’inscripció del Consorci), degudament omplert i signat pel participant. 
- Còpia DNI/NIE (per ambdues cares) 
- Capçalera nòmina, rebut d’autònoms o DARDO (persones desocupades). 
 
LLOC 
Aula Virtual, i el 26/04 presencial de 9:30 a 13:30h, al Col.legi Graduats Socials de 
Tarragona (Av. Estanislau Figueres, 17, 43002 Tarragona, Telèfon 977 22 45 13) 

 
 

OBJECTIU GENERAL 
 

Aquesta acció formativa té com a objectiu desenvolupar els processos i efectuar la gestió en matèria 
d’estrangeria, fent que els professionals sàpiguen aplicar el dret d’estrangeria en la seva pràctica diària, 
coneixent els règims que ho conformen, les principals fonts d’informació, coneixent les principals 
característiques i la forma de dur a terme la tramitació de permisos de residència i treball. 

 
Objectius Específics 

 

➢  Coneixement de la normativa vigent. 
➢  Coneixement del procediment en matèria d’estrangeria. 
➢  Formularis i documentació necessària 
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CONTINGUTS 

 
1. Introducció al Dret d’estrangeria. 

1.1 Normativa aplicable. 
1.2 Resolució dels expedients. 
1.3 Legalització de documents, països amb conveni de la Haya. 
1.4 Ordres d’expulsió. 
 

2. El règim d’entrada, permanència i treball a Espanya. 
2.1 Països que necessiten visat per entrar a Espanya i els que no. 
2.2 La carta d’invitació. Tràmits a seguir. 
2.3 Pròrroga d’estada. 
2.4 Permisos de residència. Diferents modalitats. (Reagrupació familiar, menors, residència no lucrativa, 
arrelament laboral/social/familiar…) 
2.5 Comunitaris (registre central de ciutadans comunitaris). 
2.6 Familiars de comunitaris (Drets d’aquests familiars). 

 
 

3. Règim jurídic de les activitats laborals dels estrangers. 
3.1 Autoritzacions de residència i treball per compte propi i aliena (competències) 
3.2 Renovacions de les diferents Autoritzacions. 
3.3 Permisos de llarga durada. 
3.4 Modificacions d’autoritzacions. 
3.5 Autoritzacions d’estudiants, estància i autorització de treball per estudiants. 
3.6 Llei d’emprenedors 14/2013. 

 
 

DOCENT: 
 
 

Sra. María Forteza 
Diplomada en Relacions Laborals. Llicenciada en Dret. Assessora de Dret Administratiu d'Estrangeria. 
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