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SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS           
PÁGINA 1 

INFO-SAL TARRAGONÈS 

Per aclarir el concepte de formació 

reglada, comentar que és aquella 

formació acadèmica que segueix les 

pautes del Ministeri d’Educació. La no 

reglada és la formació impartida per 

altres entitats i on la titulació que s’obté 

no és oficial sinó privada. 

L'educació secundària obligatòria 

(ESO) és obligatòria i gratuïta. 

S’estructura en quatre cursos 

a c a d è m i c s  q u e  s ’ i n i c i e n 

aproximadament als 12 anys i que 

s’acaben als 16 (edat en què es pot 

entrar en el mercat de treball en el 

nostre país). No obstant els alumnes 

tenen dret a estar al centre amb règim 

ordinari fins als 18 anys. 

El 4t curs de l’ESO té un caràcter 

orientador, quant a estudis posteriors o 

per a la integració a la vida laboral.  

 

El batxillerat és una de les alternatives 

un cop acabada l’escolarització 

obligatòria (una altra serien els Cicles 

Formatius de Grau Mig). És una 

formació acadèmica que es cursa entre 

els 16 i els 18 anys, però és oberta a 

persones de qualsevol edat. Aquesta 

formació es pot cursar de forma 

presencial (diürn  -més endavant 

comentem el municipis que disposen 

d’IES- o nocturn  -a l’IES Salvador Vila-

Seca de Reus o a l’IES Martí Franquès 

de Tarragona-) o bé a distància a través 

del IOC (Institut Obert de Catalunya): 

http://ioc.xtec.cat/educacio/  

El batxillerat està format per dos 

cursos que preparen l’alumne per a 

estudis posteriors, (professionals i/o 

universitaris) i per a l'accés al món 

laboral.  

L’ESO i el Batxillerat es poden cursar a 

diferents IES dels següents municipis 

de la comarca del Tarragonès: 

− Altafulla 

− Els Pallaresos 

− Tarragona 

− Constantí 

− Roda de Barà 

− Torredembarra 

− El Morell 

− Salou 

− Vila-seca 

(Buscador  de  cen t res :  h t tp : / /

www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/

p01.menu). 

Aquelles persones que no hagin 

obtingut la titulació en acabar l’ESO 

poden accedir-hi per primera vegada o 

reprendre aquests estudis i aconseguir 

la mateixa titulació a través del  

Graduat en Educació Secundària 

Obligatòria (GESO). Poden accedir-hi 

les persones de més de 18 anys (o 16 

anys si es justifica per motius laborals o 

altres circumstàncies específiques, ja 

que es tracta de casos especials) que 

vulguin obtenir la titulació de GES o 

completar els ensenyaments bàsics. 

  

La titulació del GES permet accedir a 

es tud is  super iors  (grau mi t jà , 

batxillerat...) i substitueix i actualitza el 

graduat escolar (en EGB). 

Amb el llibre d’escolaritat o el certificat 

de notes, es poden convalidar els 

mòduls que es considerin en cada cas 

segons les qualificacions de l’alumne. 

Els alumnes inscrits poden fer les 

proves de nivell que permetran 

acreditar els continguts assolits del 

primer nivell d’un o més àmbits. 

Res pec te  a  l a  p re i n s c r i pc i ó , 

matriculació, horaris i cost, s’ha de 

consultar a cada centre. 

A continuació us proporcionem 

informació de les tres vies possibles per 

accedir al GES:  

 

1-  de forma presencial a Tarragona: 

Centre de Formació d’Adults de 

Tarragona 

Perllongació carrer B S/n (Riu Clar) 

43006 Tarragona 

Tel. 977551888 

CFA Josepa Massanès i Dalmau 

C/ Fra Antoni Cardona i Grau s/n. - 

43002 Tarragona 

Tel. 977 23 78 60 

A/e: cfajosepamassanes@xtec.cat 

 

2- Una altra via és estudiar-ho per lliure: 

S’han de seguir les instruccions i 

períodes que marca el Departament 

d’Educació. Hi ha dues convocatòries a 

l’any. Trobareu aquesta informació a:  
http://www20.gencat.cat/portal/site/

E d u c a c i o /

menuitem.a735c8413184c341c65d3082

b 0 c 0 e 1 a 0 / ?

vgnextoid=de52d8061b997210VgnVCM

1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel

=de52d8061b997210VgnVCM1000008

d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default  

O bé trucant al 012. 

 

3- La tercera opció és digital, és a dir a 

través de l’Institut Obert de Catalunya. 

 

El català és la llengua vehicular usada 

en aquests estudis a Catalunya● 

  

FORMACIÓ REGLADA: FORMACIÓ REGLADA:   

ESO. GES. BATXILLERATESO. GES. BATXILLERAT  



 

 

SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS         
PÁGINA 2 

INFO-SAL TARRAGONÈS 

La figura del becari s’ha de tenir en compte en dife-
rents vessants, ja que hi ha diferents modalitats de be-
ca com veureu tot seguit. No es tracta d’una relació 
laboral, per tant no hi ha contracte laboral, ni nòmina, 
no cotitza a la Seguretat Social ni genera prestació per 
desocupació. 
Les beques del Ministeri d’Educació (ME) Aquestes  
estan destinades a ajudar: 
- en l’estudi d’ensenyaments universitaris o no 
- en la mobilitat per a estudiants universitaris o no 
- en la formació per promoure la investigació i la inno-
vació educativa, per ampliar coneixements en observa-
ció i disseny de qualificacions professionals, documen-
tació, legislació i en tecnologies de la informació i co-
municació. (BOE núm. 267 del 4 de novembre de 
2010, Ordre EDU/2832/2010, de 27 d’octubre, per la 

que es convoquen beques de formació en els diferents 

camps educatius desenvolupats per les unitats depe-

nents del Departament d’Educació per al 2011). 
- convocatòries puntuals, estades i aules d’estiu. 
Podeu trobar més informació sobre destinataris, termi-
nis, sol·licituds, etc. a  
h t tp : / /www.educac ion .es /educac ion /becas -y-
ayudas.html 
Pel que fa a les beques del personal investigador 
en formació, el personal no té un règim jurídic laboral, 
sinó de caràcter declaratiu, i estan dirigides a graduats 
universitaris que es dediquen al desenvolupament  
d’activitats de formació i especialització científica i tèc-
nica. Podeu trobar informació i el text complet al BOE 

núm. 29 del 3 de febrer de 2006, Reial Decret 63/2006. 

En aquest decret es regula, d'una banda els drets i 
deures del personal investigador en formació i les rela-
cions amb els centres d'adscripció, així com l'extensió 
dels beneficis del sistema de Seguretat Social als be-
caris dels dos primers anys dels programes subjectes 
a la norma. També estableix l'obligació de la contracta-
ció laboral durant el tercer i quart any dels citats pro-
grames, amb el compliment de determinats requisits. 
Finalment, quant a les beques de col·laboració amb 
la universitat, es tracta de beques per a estudiants 
universitaris per fer col·laboracions en els diferents de-
partaments de la universitat on estan matriculats. En el 
catàleg d’aquestes beques i ajudes a l'estudi de caràc-
ter especial es concedeixen als estudiants per raó de 
serveis o pràctiques a realitzar com activitat comple-
mentària dels seus estudis universitaris. L’objectiu és 
facilitar la col·laboració dels estudiants universitaris de 
l'últim curs en els departaments, en règim de compati-
bilitat amb els seus estudis. Aquesta modalitat de beca 
és d’interès per als departaments i per als estudiants 
perquè poden prendre contacte amb tasques d'investi-
gació o pràctiques especialitzades vinculades amb els 
estudis que estan cursant, al mateix temps que els ofe-
reixen la possibilitat d'ampliar els seus coneixements i 
concretar els seus interessos per a la possible incorpo-
ració als estudis de postgrau. Cada universitat té la 
seva oferta. 
Ordre EDU/1799/2010, del 29 de juny publicada al 

BOE núm. 162 del 5 de juliol de 2010● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  BECARI/A 
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Programa SUMA’T 

El programa SUMA’T el promou la 
Generalitat a través del Servei      
d'Ocupació de Catalunya.  

És un programa dirigit a joves des-
ocupats de 18 a 24 anys i que no 
han finalitzat l’ESO.   

L’objectiu d’aquest projecte és in-
crementar la formació i l'ocupabilitat 
d’aquests joves, mitjançant la for-
mació en competències clau i for-
mació professionalitzadora i forma-

lització de contractes per a la forma-
ció en empreses de la zona.  

És un programa innovador que 
combina la realització d'accions d'o-
rientació, de formació i d'adquisició 
d'experiència professional en em-
preses amb l'objectiu de millorar la 
qualificació professional de les per-
sones joves desocupades i facilitar 
la seva inserció laboral a empreses. 

El programa iniciat al desembre de 
2010 es durà a terme fins al 31 de 
març de 2012 des de diferents ens 
locals. 

Al Tarragonès, duran a terme 
aquest programa experimental:  

- l’Ajuntament de Tarragona  

  (tel. 977243609), 

- l’Ajuntament de Vila-seca  

  (tel. 977393542) 

- Consell Comarcal del Tarragonès
(tel. 977244500)● 
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INFO-SAL TARRAGONÈS 

Una setmana més us parlem d’una 

altra entitat que forma part de la 

Xarxa d’Entitats d’Inserció laboral de 

Tar ragona:Fundació  L’Heura 

Tarragona, una fundació sense ànim 

de lucre que compta amb una àmplia 

experiència de professionals d’acció 

social en l’atenció i l’acompanyament 

al jovent amb dificultats d’adaptació 

social i en procés d’autonomia. 

Les dades de l’entitat són: 

Adreça: C/Sant Agustí núm.13, 4t 1a.  

CP. 43003 de Tarragona.  

Tel i Fax: 977 243 212. 

A/e:lheura@lheura.org 

inserciolaboral@lheura.org 

WEB: www.lheura.org 

Tècniques de referència: Beatriz 

Ureta i  Anna Meseguer 

Horari: De dilluns a divendres de  

8h a 15h. Dimarts  15.30h a 19h. 

Serveis i projectes 

Projectes d’inserció Social per a 

col·lectius amb risc d’exclusió social. 

Tots els projectes compten amb 

suport residencial (pisos assistits) 

unificats en un espai compartit, com a 

nucli de convivència on, amb el suport 

professional, es treballa l’autonomia 

dels usuaris.  

Projecte inserció laboral: Es tracta 

d’un conjunt d’accions de suport i 

orientació professional  inclosos en 

Itineraris Personals d’Inserció, que a 

través d’un diagnòstic personal del 

usuari, aquest ha de col·laborar en el 

seu procés d’inserció laboral. També 

es realitza un seguiment de l’usuari 

inserit a l’empresa per treballar el 

manteniment de la feina, assessorant 

l’empresa durant tot el procés.  

Serveis Complementaris: 

Assessorament legal, immigració, 

acompanyament en la gestió de 

documentació, suport a l’oci, etc.  

Des de fa dos anys s’ha implementat 

un nou projecte d’Inserció Laboral 

amb col·lectius de: 

- menors procedents de DGIA (Pla 

Interdepartamental i /o Serveis 

Socials) 

- joves en compliment de mesura 

judicial (convivència grup educatiu. 

- dones amb càrregues familiars 

(SSAP Reus) 

- dones penades classificades en 

tercer grau  (Centre Penitenciari). 

Programa POTS: 

Des del 30 de setembre de 2010 s’ha 

iniciat un projecte d'alfabetització 

digital dirigit a dones amb dificultat 

social. 

Es tracta d'un projecte formatiu que 

compta amb les TIC com a eina 

principal, a partir de la qual es treballa 

la iniciació al català, castellà, 

coneixement de l'entorn. 

El projecte també disposa d’un espai 

de gimnàstica activa on es realitzen 

activitats de caire més dinàmic, 

tècniques de relaxació, reco-

neixement del propi cos... 

Depenent la disponibilitat dels tallers, 

es podrà assistir d’entre un a tres 

tallers setmanals. El curs finalitza el 

16 de març. Les usuàries podran 

incorporar-s’hi durant el transcurs del 

projecte. L’objectiu és assolir una 

base que les possibiliti l’accés a 

cursos de formació ordinaris existents 

al seu municipi. 

 Les persones interessades es poden 

dirigir a l’adreça indicada o bé trucar 

al telèfon 977 243 212● 

 

ATENCIÓ A L’USUARI 

OFICINA JOVE TARRAGONÈS  

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT D’ÀMBIT COMARCAL EN TEMES 
D’HABITATGE, SALUT, INFORMACIÓ JUVENIL, TREBALL... 

 (DE 10.30 A 14H I DE 16.30 A 20H)  TEL. 977251873 

PLAÇA IMPERIAL TÁRRACO, NÚM.1,  TARRAGONA 

www.oficinajove.cat/tarragones 

       ATENCIÓ ALS MUNICIPIS DEL TARRAGONÈS 

      SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

joventut@tarragones.org  (polítiques de joventut) 

                       sal@tarragones.org (treball i formació laboral)                 
   www.tarragones.cat 

RECURSOS LABORALS: FUNDACIÓ L’HEURA TARRAGONA 
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INFO-SAL TARRAGONÈS 

PIJ Altafulla 

Camí de les Bruixes, 4. Era de 

l’Esteve (43893 Altafulla) 

Tel. 977 65 24 68    Mòbil: 608141495    

Fax. 977 65 08 42 

A/e: pij_altafulla@hotmail.com 

Horari d’atenció: de dilluns a 

divendres de 17 a 20h. 
 

PIJ Constantí 

C/Sant Pere, 49 bxos.  

(43120 Constantí) 

Tel. 977 52 34 30  

A/e: imanzanares@constanti.cat 

Horari d’atenció: Dilluns, dimarts i 

dijous de 10 a 14h i dimarts i dijous de 

18:30 a 20h. 
 

Punt Jove Creixell 

Av. Nostra Sra. De Montserrat, s/n 

(43839 Creixell) 

Tel. i Fax 977 80 07 36  

A/e: pij.creixell@altanet.org  

Horari d’atenció: de dilluns a 

divendres de 17 a 20h 
 

Punt Jove El Catllar 

Centre Cultural. Av. Catalunya , 10 

(43764 El Catllar) 

Tel. 977 65 31 01  

A/e: mancomunatjove@gmail.com 

Horari d’atenció: Dijous de 16:30 a 

19:30h 
 

PIJ El Morell  

C/ de la Coma, 2 (43760 El Morell) 

Tel. i FAX: 977 84 21 76  

A/e: pij.morell@altanet.org 

Horari d’atenció: De dilluns a 

divendres de 17 a 20h 
 

PIJ La Canonja 

C/ Raval 6 baixos (43110 La Canonja) 

Tel. 977 54 60 29  

A/e: joventut@lacanonja.cat  

Horari d’atenció: de dilluns a 

divendres de 17'30 a 20 hores 
 

Punt Jove La Pobla de Mafumet 

Av. Generalitat 20, 3r (Casal Cultural) 

(43140 La Pobla de Mafumet) 

Tel. 977 84 15 32 

A/e mancomunatjove@tarragones.org 

Horari d'atenció: dilluns de 16:30 a 

19:30h 
 

Punt Jove La Pobla de Montornès 

Av. Catalunya, 3 (Antic CEIP Els 

Ametllers)  

(43141 La Pobla de Montornès) 

Tel. No n’hi ha (Consell Comarcal 

977244500 als matins) 

A/e mancomunatjove@tarragones.org 

Horari d'atenció: dimarts de 16:30 a 

19:30h 
 

Punt Jove La Riera de Gaià 

Casal Municipal. c/ Sant Pau, 12 

(43762 La Riera de Gaià) 

Tel. 977 65 56 72  

A/e: mancomunatjove@gmail.com  

Horari d’atenció: Dimecres de 16:30 a 

19:30h 
 

Punt Jove La Secuita 
C/ Catalunya, 1  

(43765 La Secuita) 

Tel. 977 61 11 59  

A/e: mancomunatjove@gmail.com  

Horari d’atenció: Dilluns de 16:30 a 

19:30h 
 

Punt Jove Perafort 

Ajuntament segon pis. c/ Nou, 7-11 

(43152 Perafort) 

Tel. 977 62 50 06  

Fax 977 61 00 27 

A/e: mancomunatjove@gmail.com  

Horari d’atenció: Dimarts de 16:30 a 

19:30h 
 

PIJ Roda de Barà 

Adreça: Av. Avenc, 16  

(43883 Roda de Barà) 

Tel. 977 65 79 72 Fax.  977 80 98 05 

A/e: pij@rodadebara.cat  

msn online: 

pijrodadebara@hotmail.com 

H o r a r i  d ’ a t e n c i ó :  d i l l u n s  a 

divendres  (horari hivern: 16h a 20h) 

(horari estiu: 17h a 21h) 
 

PIJ Salou 

Centre Jove Masia Tous  

C/Maria Castillo s/n -cantonada c/ 

Montserrat-.  (43840 Salou) 
Tel. 977 35 07 86 

A/e: pij@salou.cat 

Horari d’atenció: A partir del 20 de 

setembre de dilluns a divendres de 

10h a 13h i de 16h a 20h / dissabtes 

de 10h a 14h 

A l’estiu de dilluns a divendres de 10h 

a 13h i de 17h a 21h. 
 

PIJ Torredembarra 

C/ Capella 6, 2n  

(43830 Torredembarra) 

Tel. 977 64 00 25  Extensió 721 

Mòbil: 616021115 

A / e : p i j @ t o r r e d e m b a r r a . c a t 

Horari d’atenció: de 17 a 20h de 

dilluns a divendres. 
 

Punt Jove Vilallonga del Camp 

Centre recreatiu   Ctra. de Valls, 1 

(43141 Vilallonga del Camp) 

Tel. 977 84 29 12 

A/e:mancomunatjove@tarragones.org 

Horari d'atenció: dijous de 16:30 a 

19:30h 
 

PIJ de Vila-seca 

C/ de la Font, 12  

(43480 Vila-seca) 

Tel. 977 39 35 42  

Fax. 977 39 23 61 

A/e: pij@vila-seca.cat  

Horari d’atenció: D’octubre a maig de 

10 a 13h i de 16 a 19h de dilluns a 

dijous. Divendres de 10 a 13h 

De juny a setembre de 10 a 14h de 

dilluns a divendres. 
 

Oficina Jove Tarragonès 

Pl. Imperial Tarraco, 1  

(43005 Tarragona) 

Tel. 977 25 18 73 

A/e: tarragones@oficinajove.cat 

Horari d’atenció: de dilluns a 

divendres de 10:30 a 14h i de 16:30 a 

20h (dilluns al matí tancat)● 

RECURSOS : INFORMACIÓ JUVENIL 
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