SERVEI DE PRIMERA
ACOLLIDA (S1A) DEL BAGES
El S1A és un conjunt d'accions i de recursos que responen a les necessitats inicials de
formació i informació dels usuaris potencials. Inclou l'acompanyament, la formació i la
certificació d'uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.
S'adreça a les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d'asil o de protecció
subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades, i als joves migrats sols a partir de
16 anys.
Els continguts a acreditar es divideixen en tres mòduls
MÒDUL A: d'alfabetització en català, de 90 hores.
MÒDUL B: coneixements laborals, de 15 hores.
MÒDUL C: coneixements de la societat catalana, de 15 hores.
MÒDUL D (no obligatori però recomanable): prevenció de violències masclistes, de 15
hores.

Per consultar la programació dels cursos cliqueu aquí (s'actualitzaran a mesura que es
vagin programant cursos a la comarca).
Per obtenir el Certificat de Primera Acollida cal haver realitzat mínim el 75% de cada
mòdul. El certificat d'acollida és un document amb eficàcia jurídica i valor probatori que és
d'utilitat en els processos d'estrangeria (arrelament social, modificació I/o renovació
d'autoritzacions de residència) o adquisició de la nacionalitat, entre d'altres. El mateix
certificat pot ser d'utilitzat a l'hora de buscar feina o de fer valer la seva informació i
experiència.
El Certificat de Primera Acollida és útil per a l'informe d'integració (INFO03) i per
l'informe d'arrelament social (INFO02).
Que cal fer per iniciar el S1A al municipi?
Quan s'empadrona una persona nouvinguda al municipi caldrà donar-li el tríptic del
S1A, juntament amb la guia d'acollida.
Cal que la persona empleni la documentació i enviar-la a través d'EACAT (si no teniu els
documents els podeu demanar a acollida@ccbages.cat
Us recordem que les persones NO han de venir a donar-se d'altar ni a buscar els
certificats relacionats amb el S1A al Consell Comarcal, sinó que ho han de fer al seu Aj.
Pel que fa als certificats, us els farem arribar per EACAT i també per correu electrònic.

SERVEI DE PRIMERA
ACOLLIDA
DESCENTRALITZAT
El Servei S1A descentralitzat s’adreça als tècnics i tècniques municipals de l’Àrea Bàsica del
Bages, per tal que la tècnica d'acollida vingui al municipi a fer l'entrevista d'acollida.

Per a sol·licitar el servei cal fer-ho a través del formulari

SERVEIS COMPLEMENTARIS
SERVEI
D'ASSESSORAMENT EN
ESTRANGERIA
S’adreça a professionals dels serveis públics del Bages que intervenen en l’acollida de les
persones immigrades estrangeres (àmbit educatiu, sanitari, serveis socials, mediació,
polítiques migratòries, laboral, etc.).
El Servei preveu la lectura de la demanda d’Assessorament en un termini màxim de 24 hores
i un temps màxim de resposta d’entre 3 i 5 dies en funció de la complexitat del cas.

Per a sol·licitar el servei cal fer-ho a través del formulari

SERVEI
D'INTERPRETACIÓ
LINGÜÍSTICA
El Servei d’Assessorament d’Estrangeria s’adreça als tècnics i tècniques municipals de l’Àrea
Bàsica del Bages, per tal de facilitar l’atenció als municipis, en tràmits d’estrangeria que s’han
d’oferir des dels ens locals.
Es poden sol·licitar un màxim de 3 traduccions per any i usuari/ària en cada àmbit.
Les persones usuàries no han de saber ni català ni castellà i ha de fer com a màxim
dos anys que resideixen a Catalunya o a l'Estat espanyol.
La sol·licitud s'ha de tramitar amb, com a mínim, set dies d'antelació

Per a sol·licitar el servei cal fer-ho a través del formulari

