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L’IDHC en el marc del Curs Anual, ofereix als seus alumnes la possibilitat de 

realitzar una visita d’estudis al Consell d’Europa i el Tribunal Europeu de 

Drets Humans (TEDH).   

Per això els alumnes de la present edició del Curs, haurà d’assistir un mínim de 10 

dies i realitzar un treball de recerca, que serà valorat per un tribunal format per 

membres de l’IDHC i algun responsable de la Direcció de Justícia Global i 

Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

1.- Informació general sobre els treballs  
L’elecció d’una de les ajudes exclourà la possibilitat de concursar en les altres. Les 

ajudes de pràctiques que actualment ofereix l’IDHC són: 

• Tres visites d’estudis d’una setmana de duració a la seu del Consell 

d’Europa i el TEDH a Estrasburg (del 8 al 12 d’octubre de 2018).  

• Una pràctica de sis mesos de duració en el Síndic de Greuges de 

Catalunya, preferiblement per llicenciats en dret o ciències polítiques.  
 

2.- Temàtica  
Qualsevol treball presentat per concursar per alguna de les ajudes haurà de versar 

sobre la temàtica dels drets humans en general, i en concret, sobre algun tema 

abordar durant el Curs.   

 

En el cas de la visita d’estància en el Consell d’Europa hauran d’abordar algun 

aspecte relacionat amb els drets humans i el Consell d’Europa.  

 

3.- Format  
• Ells treballs tindran que tenir una extensió màxima de 30 fulles.  

• S’escriuran amb Times New Roman 12 i espai a 1’5.  

• Poden estar escrites en català o en castellà.  

• Es tindrà que entregar 2 exemplars a màquina u ordinador i una còpia en 

digital a cursdretshumans@idhc.org dins del termini de presentació del 

treball.  

mailto:cursdretshumans@idhc.org


• S’adjuntarà amb el treball una còpia del currículum vitae.  
 
4.- Altres consideracions  

• No s’admeten treballs col·lectius.  

• Es prevalguera l’originalitat i actualitat del tema, l’estructura del treball, el 

rigor científic i la bibliografia utilitzada.  

• El tribunal que considerà les ajudes serà nombrat per l’IDHC.  

• L’IDHC es reserva la facultat de publicar els treballs guanyadors.  

• Una vegada publicats els nombres de les persones guanyadores, l’IDHC 

guardarà una còpia de tots els treballs en els seus arxius, i la resta de copies 

podran ser recollides per als autors en la seu de l’IDHC.  

• La concessió de qualsevol d’aquestes ajudes poden comportar una 

col·laboració en les activitats de l’IDHC, a concretar en cada cas, però no 

obliga a cap de les parts.  

• El tribunal reserva el dret de deixar vacant una de les visites d’estudi en el 

cas de la qualitat dels treballs presentats no compleixi amb els requisits 

abans mencionats.  

• L’ajuda ascendeix a 500€ que la persona beneficiaria haurà de gestionar per 

la realització de l’estància. És responsabilitat de les persones beneficiàries 

organitzar el viatge. No obstant això, l’agenda de la visita serà elaborada per 

l’IDHC.  

 

El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dimecres 30 de maig de 

2018. Els nombres dels guanyadors i/o guanyadores es donaran a conèixer una 

vegada reunit el tribunal, i es publicarà a la pàgina web.   

 


