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INFO-SAL TARRAGONÈS 

Durant aquest mes es duen a terme 

moltes pre-inscripcions per cursar 

estudis superiors, per tant ara és el 

moment per alguns dels nostres usuaris 

de pensar bé què estudiar i saber cap a 

on orientar la vida acadèmica. Si bé, la 

principal qüestió que ens preocupa és 

poder garantir la reserva de plaça i 

l’admissió del centre on es vol estudiar, 

hi ha altres qüestions molt importants 

que acostumen a plantejar-se a l’hora de 

prendre aquest pas de vital importància 

per al futur, com per exemple si l’itinerari 

escollit té bona sortida laboral, si es 

tenen capacitats i coneixements 

suficients per fer una o altra branca 

d’estudis, etc. 

 

En aquest butlletí us volem informar dels 

diferents centres que teniu a l’abast per 

cursar estudis superiors universitaris. 

 

D’una banda, a Catalunya, disposem de  

recursos per estudiar a distància. Aquest 

tipus d’ensenyament potencia un 

aprenentatge autònom que s’ajusta a les 

necessitats i als horaris dels alumnes, 

per tant és totalment recomanable per 

aquells que treballen. 

La UOC (Universitat Oberta de 

Catalunya) és una universitat catalana 

que imparteix ensenyaments a distància. 

L’oferta formativa per al curs 2011-2012 

inclou graus, màsters universitaris, 

llicenciatures de 2n cicle i formació de 

postgrau, Programes Oberts, Programa 

Ocupa’t (per fomentar l’ocupabilitat i 

desenvolupar competències en persones 

que cerquen feina), Universitat d’Estiu, 

Escola de Llengües (anglès, francès, 

xinès, japonès, alemany i català) i proves 

d’accés a la universitat per a majors de 

25 anys i majors de 40 anys.  

Seus de la UOC a Tarragona: 

Av. Ramón y Cajal, 70 1a planta. 43005 

Tarragona  A/e: uoctarragona@uoc.edu 

Tel.: 977 24 97 92 

Fax: 977 23 35 68 

www.uoc.edu 

 

La UNED (Universitat Nacional 

d’Educació a Distància) és una 

universitat pública espanyola on es 

poden obtenir titulacions oficials a través 

d’una metodologia a distància amb 

algunes trobades presencials. Per 

consultar les modalitats d’ensenyament 

podeu entrar al web www.uned.es 

L’oferta d’estudis abarca graus, màsters, 

doctorats i plans antics, llicenciatures, 

diplomatures, enginyeries i l’accés a la 

universitat per a majors de 25 i 45 anys, 

a més de la prova d’accés a la 

universitat (Selectivitat). 

 

Pel que fa a la formació presencial: 

La URV (Universitat Rovira i Virgili) té 

facultats a Tarragona i Reus on es 

poden estudiar presencialment un ventall 

ampli d’ensenyaments/graus, doctorats i 

altres cursos com la Universitat d’Estiu. 

A més, la Fundació URV té el Centre 

de Formació Permanent on es poden 

cursar màsters i cursos d’especialització 

de branques com la salut o economia i 

empresa. La seva web és  www.urv.es 

La seu de la Fundació es troba a: 

Av. Onze de Setembre, 112 

43203 Reus Tel.: 902400110 • 

977328354  Fax: 977310113  

A/e: formacio@fundacio.urv.cat 

www.fundacio.urv.cat/formacio 

 

UB (Universitat de Barcelona) 

imparteix graus, màsters universitaris, 

doctorat, màsters i postgraus propis,  i 

cursos d’extensió universitària. Per a 

més informació heu de visitar la web: 

www.ub.edu 

 

UAB (Universitat Autònoma de 

Barcelona) fa estudis de grau, doctorat, 

màsters i postgraus i altres formacions 

com per exemple cursos d’estiu. La seva 

web és www.uab.es i compta amb un 

p u n t  d ’ i n f o r m a c i ó  a  

la Pç. Cívica   de Bellaterra (08193 

Cerdanyola del Vallès). Tel. 935811111 

informacio@uab.es  

 

La UPC (Universitat Politècnica de 

Catalunya) disposa de 23 escoles i 8 

facultats situades a Barcelona ciutat i a 

Castelldefels, Manresa, Sant Cugat del 

Vallès, Terrassa, i Vilanova i la Geltrú. 

També compten amb centres adscrits a 

Barcelona, Terrassa, Igualada i Mataró.  

Tel. 93 401 62 00 

www.upc.edu 

D’altres universitats catalanes, tot seguit 

teniu una relació de les seves web: 

UdL (Universi ta t  de  Lleida) : 

www.udl.es 

Universitat de Girona: www.udg.edu 

U n i v e r s i t a t  P o m p e u  F a b r a 

www.upf.edu 

Universitat de Vic www.uvic.cat 

Universitat Ramon Llull www.url.es                                                                                                                      

 

A més, al següent web podeu trobar tots 

els links de les universitats de Catalunya: 

http:/ /www.gencat.cat/temes/cat/

universitats.htm 

 

Quant a la recerca d’informació sobre 

ensenyaments, màsters i postgraus o 

universitats o centres on cursar-los, cal 

assegurar-se de la validesa de la 

titulació que s’hi obté: si és un 

ensenyament homologat o no, si acredita 

poder treballar i en quins sectors, etc. 

Trobareu informació al web de cada 

universitat, però també podeu utilitzar la 

següent a dreça per fer una selecció: 

http://universidades.consumer.es/● 

  

ESTUDIS SUPERIORSESTUDIS SUPERIORS  



 

 

SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS         
PÀGINA 2 

INFO-SAL TARRAGONÈS 

Actualment per viure, aprendre i desenvolupar-se 

professionalment amb èxit s’ha de disposar de co-

neixements en les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació (les anomenades TIC). Els monitors/

es o docents d’informàtica són els encarregats 

d’aplicar metodologies perquè els alumnes integrin 

els aprenentatges en l’ensenyament, en un lloc 

determinat de treball o per facilitar la gestió de trà-

mits en l’àmbit particular. 

La preparació requerida per a l’ocupació de moni-

tor/a d’informàtica és una formació que acrediti el 

domini de les eines de les TIC. Aquesta formació 

serà la que exigeixi el lloc de treball, però normal-

ment consisteix en un Cicle Formatiu de Grau Mig i/

o Superior, o fins i tot una Enginyeria Informàtica 

(tot i que la categoria laboral d’aquesta formació és 

superior a la de monitor/a). Si bé hi ha  llocs de 

treball que no exigeixen una titulació concreta, sinó 

coneixement d’informàtica, experiència i aptituds 

per a la docència i la relació amb les persones, 

també és freqüent que se sol�liciti que la persona 

hagi adquirit habilitats com a docent o que hagi fet 

el curs de formador. 

Es realitzen formacions adreçades a diferents 

col�lectius amb funcions com a:  

- Monitor/a d’informàtica per a nens o joves (cursos 

extraescolars). 

- Monitor/a per a adults (formació per a persones 

desocupades, en actiu, recloses, etc). 

- Monitor/a per a gent gran. 

L’àmbit professional correspon a empreses tant 

públiques com privades que imparteixin formació: 

telecentres, aules d’informàtica, acadèmies, etc.● 

ACTUALITATACTUALITAT  
  

Diccionari de les ocupacions:  MONITOR/A INFORMÀTIC/A 
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XARXA D’ORIENTACIÓ 2011 

El SOC ha engegat uns programes 

d'orientació i suport a la inserció de 

col�lectius en situació de major vul-

nerabilitat: persones demandants 
d'ocupació no ocupades (amb 

discapacitat, immigrades, dones 

amb problemes d'integració laboral, 

joves en risc d’exclusió...), prefe-
rentment persones perceptores 
de prestacions (subsidis d'atur, 
renda activa d'inserció o renda 
mínima d'inserció). 

Properament des d’ICODE (Institut 

Comarcal d’Ocupació i Desenvolu-

pament Econòmic), ens depenent 

del Consell Comarcal del Tarrago-

nès, es començarà aquest progra-

ma, que implica la realització de tot 

un seguit de cursos de formació 

professionalitzadora que són: 

- Mosso de magatzem, reposador/
a i conductor/a de carretó, de 58 

hores de durada. 

-Telefonista-recepcionista 
d’oficina,  de 70 hores de durada. 

-Caixer/a, de 70 hores de durada.- -
-Electricista manteniment, de 70 

hores de durada. 

-Gestor/a de magatzem i conduc-
tor/a de carretó, de 60 hores de 

durada. 

- Auxiliar de neteja, 70 hores 

A més a més, es realitzaran mòduls 
d’acollida i diagnosi, prevenció de 
riscos laborals, medi ambient, igual-
tat d’oportunitats i tècniques de re-
cerca de feina digitalitzades. 
 
Si esteu interessats truqueu per a 
demanar cita al telèfon 977 24 45 
00● 

 
 

Ensenyaments universitaris: www.urv.cat, www.fib.upc.edu 

CFGS:  

La Salle (ensenyament privat) 
Ctra. de Valls, s/n  
43007 - Tarragona  
Tel. 977218600 Fax 977218604  

 
Institut Francesc Vidal i Barraquer (ensenyament públic) 
Av. Lluís Companys, 1  
43005 - Tarragona Tel. 977212836 – Fax 977243103  

CFGM:  

Institut Campclar (ensenyament públic) 
C. Riu Segre, 66  
Torreforta  
43006 - Tarragona  



 

 

SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS         
PÀGINA 3 

INFO-SAL TARRAGONÈS 

L’AFPES (Aula de Formació 
Professional i Estudis Socials) és 
una associació sense ànim de 
lucre amb la finalitat de col�laborar 
amb les Institucions i Entitats 
Socials per a una millor orientació 
de la formació professional 
ocupacional i contínua i elaboració 
d'estudis socials. 

Està vinculada al sindicat USOC 
(Unió Sind ica l  Obrera de 
Catalunya) i té 10 punts d’actuació 
arreu de Catalunya: Barcelona, 
Montcada i Reixac, Sabadell, 
Terrassa, Mataró, Granollers, Vic, 
Manresa, Reus, Tarragona i 
Tortosa. 

En col�laboració amb diversos 
departaments de la Generalitat 
(Depart. Treball, Benestar Social i 
Família...)  l 'AFPES realitza 
projectes i tallers d'interès social i 
laboral adreçats a dones, gent 
gran, treballadors en actiu, 
persones en situació d'atur, 
col�lectius en risc d'exclusió social 
(RMI), immigrans, etc. 

Pel que fa a projectes que 
desenvolupa en l’àmbit laboral, 
disposa de dues seus a Tarragona 
i Reus: 

 

Tarragona:  

C. d’Ixart 11 bis. 43003 Tarragona 

Tel. 661 87 60 97 

A/e: afpestarragona@hotmail.com 

Horari: de dilluns a divendres de 
10 a 14h.  

Reus:  

C. Castellvell 4. 43202 Reus 

Tel. 678 48 40 33 

A/e: reusipi@afpes.usoc.es 

Horari: dilluns, dimarts i dimecres 
de 10 a 13h. 

Serveis:  

- Formació ocupacional i contínua: 
Es tracta d'una sèrie d'accions 
formatives dirigides als treballadors 
en atur i a treballadors en actiu.  

 

- Programa IPI (Itineraris Personals 
d'Inserció):  

El Programa IPI inclou un conjunt 
d'accions d'orientació professional 
per a l'ocupació a través d'un 
procés d'atenció personalitzada 
dels demandants. L’objectiu de les 
diferents accions és capacitar els 
treballadors en atur perquè puguin 
accedir a un lloc de treball. Per 
aconseguir-ho es necessari passar 
per diferents fases:  

- Estudi de les circumstàncies 
personals del demandant.   

- Diagnòstic detallat de les seves 
necessitats reals.  

- Elaboració d'un itinerari personal 
d'inserció.  

- Seguiment personalitzat del 
demandant mentre real i tza 
l'itinerari marcat pel tècnic/a de 

inserció laboral● 

 

 

ATENCIÓ A L’USUARI 

OFICINA JOVE TARRAGONÈS  

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

 HORARI D’ESTIU (DE JULIOL A SETEMBRE): DE 9:30 A 14H    

PLAÇA IMPERIAL TÁRRACO, NÚM.1,  TARRAGONA 

www.oficinajove.cat/tarragones TEL. 977251873 

       ATENCIÓ ALS MUNICIPIS DEL TARRAGONÈS 

      SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

joventut@tarragones.org  (polítiques de joventut) 

                       sal@tarragones.org (treball i formació laboral)                 

RECURSOS LABORALS:  AFPES 
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