
 

IDHC – Institut de Drets Humans de Catalunya | www.idhc.org | formacio@idhc.org 

Convocatòria de pràctiques a l’IDHC 
 
 

L’Institut de Drets Humans de Catalunya és un centre d’estudi i reflexió per la generació d’eines i 
propostes que permetin avançar en la realització efectiva dels drets humans, a escala local, nacional i 
internacional. 
 
En l'IDHC duem a terme el nostre treball en tres eixos d'actuació principals, interdependents i que es 
reforcen entre si: la recerca, la incidència i la formació. A més, de manera transversal posem en pràctica 
dos eixos estratègics imprescindibles per al desenvolupament de les activitats formatives, de recerca i 
d’incidència: la comunicació i el desenvolupament organitzatiu. 
 
 

Descripció de les pràctiques 

Entre els àmbits d’actuació de l’Institut de Drets Humans de Catalunya es troba la formació, un pilar 
fonamental per al coneixement dels mecanismes, eines i estratègies de protecció dels drets 
humans, per a la reflexió entorn als principals reptes, i per a l’apoderament de més persones que 
actuïn per a la defensa i garantia dels drets humans.  

Un dels principals programes formatius de l’IDHC és el Curs Anual de Drets Humans, que aquest 
2023 farà la seva 41a Edició. Aquest curs pretén aprofundir en el vincle entre el medi ambient i els 
drets humans des dels debats actuals. 

Les pràctiques es desenvoluparan en aquest àmbit, donant suport a l’àrea de formació en 
l’organització i implementació del 41è Curs Anual de Drets Humans. 

 

Tasques detallades 

 Suport en l’organització i implementació del 41è Curs Anual de Drets Humans. Aquestes 
tasques poden incloure, entre d’altres: 

o Creació dels documents informatius per a l’alumnat del Curs Anual de Drets 
Humans. 

o Coordinació de l’alumnat i ponents del Curs Anual de Drets Humans. 

o Suport en la preparació logística de la implementació del Curs. 

 Muntatge, gestió i actualització de l’aulaIDHC.org com a suport formatiu online del Curs 
Anual de Drets Humans. 

 Redacció i publicació de continguts divulgatius als canals comunicatius de l’IDHC (web i 
xarxes socials) sobre tot el que faci referència al Curs Anual de Drets Humans. 

 Suport en l’organització de les activitats formatives complementaries al Curs Anual de Drets 
Humans. 

 Suport a la coordinació de l’àrea de formació  

 Col·laboració en les tasques diàries del IDHC. 
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Requisits 

 Coneixements bàsics sobre drets humans i medi ambient. 

 Estar cursant estudis de grau en l’àmbit dels drets humans, relacions internacionals, 
polítiques, periodisme, o afins. 

 Català i castellà imprescindible, nivell bo d’anglès desitjable. 

 

Es valorarà positivament 

 Motivació i capacitat de treball en equip.  

 Autonomia i iniciativa pròpia.  

 Experiència prèvia en tasques similars. 

 Formació complementaria en drets humans o medi ambient. 

 Participació en associacions i moviments socials. 

 

Condicions de les pràctiques 

 Les pràctiques es regulen per conveni entre la universitat, l’IDHC i la persona en pràctiques. 

 Les pràctiques tenen una durada de dos mesos. L'IDHC es reserva la facultat de rescindir el 
programa de pràctiques en cas de que la persona becada no compleixi amb les tasques 
requerides. 

 La jornada inicialment serà de 16 hores setmanals, repartides en 4 hores diàries de dilluns a 
dijous. L’horari es convindrà conjuntament entre l’IDHC i la persona en pràctiques, amb 
flexibilitat en l’horari i la presencialitat. Durant les dues setmanes del Curs Anual (del 17 al 
27 d’abril) es requerirà presencialitat i major temps de dedicació. Serà necessària 
l’assistència presencial de dilluns a dijous de 17h a 21h així com l’assistència als tallers 
complementaris. 

 La persona en pràctiques rebrà una formació inicial. Així mateix, també rebrà el certificat 
d’aprofitament del 41è Curs Anual de Drets Humans. 

 Al finalitzar l’estada de pràctiques, la persona en pràctiques s’obliga a remetre una memòria 
o informe de les activitats realitzades, així com un informe de valoració de la seva 
experiència, tant a l'IDHC com a la universitat on realitza els seus estudis.  

 Al finalitzar l’estada de pràctiques, l’IDHC emet un informe de valoració i un certificat 
acreditatiu de les pràctiques. 

 No existeix retribució econòmica per aquestes pràctiques. 

 Incorporació el 6 de març de 2023. 
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Procés de selecció 

Les persones interessades han d’enviar el seu CV i carta de motivació a formacio@idhc.org  indicant 
a l’assumpte Pràctiques Formació CA-2023, es rebran sol·licituds fins el 27 de febrer inclòs. 

Es realitzarà una entrevista prèvia a les persones pre-seleccionades. 
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