
Cursos formatius derivats de la llei i decret d’Acollida de Catalunya: 

“Les actuacions d’acollida donen a les persones que ho necessiten una primera 
oportunitat per a adquirir unes habilitats bàsiques per a poder ser més autònomes. El 
benefici per a la societat és el fet que les persones nouvingudes esdevenen més 
preparades i més lliures, més capaces, per tant, de participar i contribuir a la millora de 
la mateixa societat.” 

Aquestes frases del preàmbul de la Llei d’Acollida han portat a establir tres grans blocs 
de formació que es consideren bàsics per tal que les persones nouvingudes a 
Catalunya incrementin la seva autonomia: la llengua, la formació en coneixements 
laborals i el coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic. 

El novembre de 2015 es va aprovar el Decret d'Acollida (Dels serveis d'acollida de les 
persones immigrades i de les retornades a Catalunya). Amb aquest decret es concreta 
el circuit que poden fer les persones immigrades per tal d'obtenir el Certificat 
d'Acollida, i alhora especifica continguts, certificacions, qui és el responsable de dur-ho 
a terme al territori, etc. Es tracta d’un servei que els ajuntaments han d’oferir als seus 
ciutadans i ciutadanes nouvingudes, i no és obligatori a fer, sinó voluntari.  

Referent a la formació, hi trobem 3 tipus de mòduls:  

 Mòdul A : un mòdul per aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores 
de formació de cadascuna de les llengües oficials. S’ofereixen cursos de 90 
hores d’alfabetització des d’alguns ajuntaments i des del Programa Lletres per 
Tothom, i de català inicial fonamentalment des del CNL i també des de les 
escoles d’adults. Són els ajuntaments els que informen dels diferents recursos 
a les persones inscrites al Servei de Primera Acollida. 

 Mòdul B: un mòdul sobre el mercat de treball amb una durada mínima de 15 
hores. Aquest mòdul l’organitza el Consell Comarcal als ajuntaments que no 
reben finançament propi per temes d’Acollida. 

 Mòdul C: un mòdul per conèixer el municipi, la comarca i els serveis de l’entorn 
més proper amb una durada mínima de 15 hores. Aquest mòdul l’organitza el 
Consell Comarcal als ajuntaments que no reben finançament propi per temes 
d’Acollida. 

El Decret concreta respecte els beneficiaris d'aquest circuit el següent: 

Titulars: Persones estrangeres immigrades // Sol·licitants d’asil o protecció subsidiària 
// Refugiades i apàtrides// Retornades. Majors de 16 anys (edat escolaritat obligatòria) 

Durada: El Decret concreta que entre la inscripció per obtenir el Certificat d'Acollida i 
la certificació corresponent feta per la Generalitat, no podran transcórrer més de 2 
anys. 

Circuit: Per accedir als cursos i certificat d’Acollida, cal adreçar-se a l’Ajuntament del 
municipi on s’està empadronat on s’informarà del Servei i de com sol.licitar-ne l’accés. 

Certificació: Si es compleixen els requisits d’accés i es vol tirar endavant amb la 
oferta formativa, s’anirà obtenint un certificat per cada mòdul fet ( B i C) i de llengua 
(A), i havent acreditat els tres mòduls, s’obtindrà el certificat d’acollida oficial de la 
Generalitat. 


