
Programa d’acollida a l’Anoia 
 
Igualada, 6 de novembre de 2015 

 

La implementació del decret 
d’acollida  a l’Anoia 



Llei d’acollida 
Regular els serveis de primera acollida. 
Accions de promoció de l’autonomia i la igualtat  
   d’oportunitats de les persones immigrades. 
 

• Formatives 
• Informatives 
• Acompanyament 
 



Aplicació del decret d’acollida 2015 

 
•Inscripció al 
padró. 

•Informació SAIM  
•Traspàs dades 
SAIM 
 

PADRÓ/OAC 

•Inscripció al servei de 
primera acollida 

•Acompanyament 
•Seguiment del procés 
d'acollida 

SAIM •Mòdul A1 90 hores de 
llengua catalana. 

•Mòdul A2 90 hores de 
llengua castellana. 

•Cursos d'alfabetització 
 

•Reconeixement de competències 

MÒDUL A 

 
•Coneixements 
laborals (15 hores) 

MÒDUL B 
•Coneixement de 
la societat 
catalana i el seu 
marc jurídic (20 
hores) 

MÒDUL C 

Titulars del servei: les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, 
les refugiades, les apàtrides i les retornades majors de 16 anys empadronades a Catalunya.(*) 

Certificat d’Acollida 

(*) A partir de juny de 2016 els titulars del servei seran les persones estrangeres que portin menys d’un any empadronades a Catalunya 



Servei d’Assessorament Itinerant 
per a Persones Migrants (SAIM) 

 
 
 

A partir de 2016 el SAIM s’implementarà en els 32 municipis de la comarca 



• Programa d’acolliment Lingüístic (PALA) 
• Coordinació amb el Servei Comarcal de Català del 

CPNL. 
• Programa comarcal d’alfabetització (5 municipis) 
• Aprenentatge en línia  (www.parla.cat) 
 

Mòdul A1 (llengua catalana) 

http://www.parla.cat/


• Escola d’adults  
• Ajuntaments 
• Entitats de la comarca (Creu Roja, 

Càritas...) 

Mòdul A2 (llengua castellana) 



Mòdul B (Continguts) 

Conceptes 
bàsics de la 
normativa 

sociolaboral 

Normes 
laborals: drets i 

deures 

Funcionament 
del mercat 

laboral 

Informació 
sindical 

Mercat de 
treball i recerca 

d’ocupació 



Mòdul C 

Catalunya Serveis 
Públics 

Drets i deures 
fonamentals. 
Marc jurídic. 

Espai públic i 
convivència 

Societat i 
cultura 

catalana 

•  Cursos realitzats en la llengua o llengües vehiculars de l’ 
   alumnat (si s’escau). 



PROGRAMA D’ACOLLIDA DE L’ANOIA 
 
 

Moltes gràcies per la vostra atenció. 
 

ciutadania@anoia.cat  
Telèfon 93.805.15.85 
 

mailto:plaimmigracio@anoia.cat
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