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Finalitza un curs de formació sobre coneixements laborals per a
persones nouvingudes inclòs al Servei de primera acollida

Dimecres 25 d'octubre de 2017

L’Espai Tolrà ha acollit les darreres setmanes un curs sobre coneixements laborals
adreçat a persones nouvingudes que forma part de la formació que s’ofereix des de
l’Ajuntament en el marc del Servei de primera acollida.

Aquest és un servei que es presta des de la Regidoria de Programes Socials, d'acord
amb el que estableix la Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones
immigrades i les retornades a Catalunya. Consisteix en un conjunt d’accions i
recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les
persones nouvingudes, com són l’acompanyament i la certificació a través de la
realització de tres mòduls formatius d’uns coneixements mínims per facilitar la vida
i el treball a Catalunya. El Servei de primera acollida s’adreça a persones
estrangeres immigrades, així com també a qui sol·liciti asil o protecció subsidiària i
a persones refugiades, apàtrides i retornades. En tots els casos, cal tenir més de 16
anys.

El mòdul formatiu de coneixements laborals (Mòdul B) que s’ha dut a terme les
darreres setmanes a Castellar ha tingut 15 hores de durada i se centra a transmetre
els coneixements que permetin als alumnes fer front a un entorn laboral diferent al
seu país d’origen. L’objectiu és que adquireixin les competències laborals i
formatives necessàries que els ajudin a decidir el seu propi camí professional, per tal
que la feina sigui un element d’integració en la societat catalana. En aquest sentit,
les quatre sessions programades han tractat sobre drets i deures laborals; el mercat
laboral, el marc legal d’estrangeria i el paper dels sindicats; el funcionament del
mercat laboral; i la recerca de feina.

La formació també inclou la realització del Mòdul A, un mòdul per aprendre català i
castellà d’un mínim de 90 hores de durada destinades a cada llengua que s’imparteix
durant l’any, i del Mòdul C sobre coneixement de la societat catalana, principalment
el municipi, la comarca i els serveis de l’entorn més proper. Aquest darrer mòdul,
que s’ha d’impartir properament, tindrà una durada mínima de 15 hores.

Les persones que realitzin aquesta oferta formativa obtindran un certificat per a cada
mòdul fet i, un cop completats els tres, rebran el certificat d’acollida, una
certificació feta per la Generalitat de Catalunya. El procés complet té una durada de
dos anys. Cal tenir en compte que aquest certificat és d’utilitat per a l’obtenció del
certificat d’informe d’arrelament i l’accés al mercat laboral, així com per a la
tramitació de la nacionalitat i la renovació de la residència.
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Per accedir al Servei de primera acollida cal demanar cita prèvia al Servei d’Atenció
Ciutadana (El Mirador), per telèfon 93 714 40 40 o presencialment dilluns i
divendres de 8.30 a 14.30 hores o de dimarts a dijous de 8.30 a 19 hores.
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