El Certificat d’Acollida
És un document emès per la Generalitat de Catalunya que acredita una formació i uns coneixements bàsics que
faciliten viure i treballar a Catalunya.
Que s’ha d’acreditar per obtenir el
certificat d’acollida?
Mòdul A Llengua:
90h de formació en català
90h de formació en castellà
Mòdul B Coneixements Laborals:
15h de formació en drets i deures laborals i de coneixement del mercat de
treball o haver realitzat una acció ocupacional del SOC.
Mòdul C Societat Catalana:
15h de formació per conèixer la societat catalana, el seu marc jurídic, el nostre municipi i entorn més proper
Per què us convé?
Aquest certificat és útil per als diferents processos d’estrangeria
(arrelament social, renovacions de la
targeta de residència...) i és també una
millora al vostre currículum per a la
recerca de feina

Servei de Primera
Acollida Comarcal
MÉS INFORMACIÓ:
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Servei de Primera Acollida Comarcal
• Què és?

• Què t’oferim?

El Servei de Primera Acollida

- Informació sobre el funcionament i
ubicació dels diferents serveis i entitats del municipi i de la comarca.
- Informació i assessorament jurídic
sobre els processos d’estrangeria.
- Formació en coneixements laborals
i de societat catalana.
- Informació sobre altres cursos d’inserció sociolaboral, llengües...
- Derivació a altres serveis especialitzats del territori quan sigui necessari.

és un conjunt d’accions i recursos
que responen a les necessitats
inicials de formació i informació
de les persones nouvingudes. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure
i treballar a Catalunya; amb l’objectiu de promoure l’autonomia
personal de les persones estrangeres i la igualtat d’oportunitats
entre la ciutadania.

• A qui va adreçat?
A totes les persones nouvingudes que s’empadronin per primera vegada a qualsevol municipi de
la Cerdanya.

• Com podeu accedir al servei?
Si estàs interessat en fer ús d’aquest
servei cal que signis el full de consentiment de cessió de dades personals que et facilitaran al moment
d’empadronar-te per autoritzar a
l’Ajuntament del teu municipi a facilitar-nos les teves dades de contacte.
Nosaltres ens posarem en contacte
amb tu per acordar un dia i hora de
visita al mateix ajuntament.

• Perquè us convé?
Aquest servei us donarà unes eines
inicials que faran més fàcil la vostra
incorporació al municipi i a la societat
d’acollida.

Válida hasta

