
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                 
           
 
 

 
 
 
 

 
Servei de Primera Acollida del Tarragonès 

 

Els quatre cursos del 
circuit de primera acollida 

t’ajudaran a: 
 

• Entendre quan et parlen en 

català 

• Comunicar-te 

• Relacionar-te 

• Ser més autònom/a 

• Obtenir el certificat de primera 

acollida 

 
Aconseguir una major 

autonomia personal en igualtat 
d’oportunitats 

 

 

 

Departament de Benestar Social 
Carrer de les Coques, 3 

43003 TARRAGONA 
Tel. 977 244 506 - Fax 977 244 513 

cohesio@tarragones.cat 
www.tarragones.cat 

Cursos del circuit 
DE PRIMERA ACOLLIDA 

A RODA DE BERÀ 
 

MÒDUL A -Alfabetització en català- 90 hores  
MÒDUL C- Coneixement de la societat catalana i 

el seu marc jurídic- 15 hores  
MÒDUL B- Coneixements laborals-15 hores  

CONVERSA EN CATALÀ- 30 hores  

 
150 hores de formació 

PRESENCIAL I ON-LINE 
SIMULTÀNIAMENT 

 
 



 

Inscripció  
 

Fins el 24 de setembre  
 

PRESENCIAL  
Escola d’Adults Municipal  Mediterrani 

 
APORTANT: 

 
 Nom i Cognoms 
 Fotocòpia del passaport o NIE 
 Telèfon de contacte  
 Adreça de correu electrònic 
 
 

CURS  PRESENCIAL i ON-LINE 
8 persones presencial i 8 on-line 

Segons criteris de connectivitat i salut 
 

Lloc:  
Escola d’Adults Municipal  Mediterrani 

(Just darrere de l’ajuntament) 
Telèfon: 977 65 76 63 

 
C/ Joan Carles I, 15 

Roda de Berà 
 

Durada: 
Del  28 de setembre de 2021 

al 27 de gener de 2022 
 
 

Horari:    
dimarts i dijous  

de 18:00 a 20:30h 

 
 
 

 
Formació de l'itinerari formatiu                   
del Servei de Primera Acollida. 

 
Es lliurarà  

CERTIFICAT DE PRIMERA ACOLLIDA 

Continguts bàsics: 

 Coneixement del traç 

 Capacitat lectora i d’escriptura de 

paraules bàsiques en català 

 Reconeixement de números i xifres 

 Coneixement del vocabulari bàsic 

de l’entorn (família, casa, salut, mer-

cat, escola, poble i/o ciutat) 

 Escriptura de dades personals 

 Conversa en català 

 Coneixement de la societat catalana 

 Coneixements laborals 

 
Adreçat a: 

 
 Persones que no parlen català 

 Persones que no entenen català 

 Prioritàriament persones no alfa-
betitzades en català 

 Prioritàriament amb passaport 

 Veïns i veïnes del municipi o dels 
municipis propers que es puguin 
desplaçar per mitjans propis al 
lloc de la formació 

 Persones motivades per conver-
sar en català 

Els cursos van adreçats a: 


