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PÀGINA 1 

INFO-SAL TARRAGONÈS 

S e r ve i  d ’ Ac om pa n ya m en t  a l 

Reconeixement Universitari (SARU): 
El SARU és un servei per informar, 

assessorar i acompanyar de forma 

personalitzada les persones en el procés 

de reconeixement de títols emesos per 

universitats estrangeres. 

D’acord amb un conveni signat al 2010 

entre la Generalitat de Catalunya, el 

Ministeri d'Educació, l'Obra Social 'la 

Caixa' i l'Associació Atlàntida, Catalunya 

ofereix a les persones amb titulacions 

universitàries estrangeres orientació i 

assessorament en els processos de 

reconeixement de la seva qualificació 

professional i acadèmica. És a dir, 

s’informa i assessora per agilitzar els 

tràmits per a l'homologació de la 

formació, el reconeixement de 

l'experiència professional i per 

possibilitar la inserció laboral en sectors 

qualificats.  

La finalitat del servei és valorar la 

formació i la qualificació professionals 

per a la millora de la competitivitat i la 

necessitat de més professionals 

qualificats, pel que: 

- Informa i assessora sobre la tramitació 

del reconeixement de les titulacions 

estrangeres de grau superior.  

- Acompanya l’usuari durant tot el procés 

de reconeixement.  

- Informa, assessora i orienta, de manera 

personalitzada, sobre els itineraris 

acadèmics recomanables per completar 

els estudis, per aconseguir el 

reconeixement universitari i ajuda a 

millorar el currículum vitae.  

- Fa itineraris personals d’inserció 

professional qualificada per inserir les 

persones que tramiten el reconeixement 

del títol.  

- Orienta laboralment els usuaris d’acord 

amb els seus perfils professionals. 

Les persones destinatàries són 

qualsevol persona resident a Catalunya 

en situació administrativa regular, en 

possessió d’un títol universitari emès per 

una universitat estrangera.  

Per a més informació: 

Plaça Bonsuccés, 5-6, 08001 Barcelona 

Horari: de 9 a 14h (agost i setembre, de 

10 a 14h) 

Tel. 935 526 989 A/e: saru@gencat.cat 

www.gencat.cat (Departament de 

Benestar Social i Família/Immigració)  

Serveis que ofereix:  

- Homologació de títols universitaris 

estrangers: el reconeixement de la 

formació a l’estranger amb una titulació 

equivalent a un títol universitari de l’Estat 

espanyol.   

- Homologació a grau acadèmic de 

títols universitaris estrangers: el 

reconeixement oficial de la formació 

superada per obtenir un títol estranger. 

Aquesta formació es considerarà 

equivalent a l’exigida a l’estat espanyol 

per a l’obtenció d’un grau acadèmic. 

- Reconeixement de qualificacions: 

l’autorització de l’exercici d’una professió 

concreta al país d’acollida. Els efectes 

d ’ a q u e s t  r e c on e i xe m e n t  s ón 

e x c l u s i v a m e n t  p r o f e s s i o n a l s . 

Aquest reconeixement de títols s’aplica 

exclusivament a les persones dels 27 

Estats membres de la Unió Europea, els 

3 Estats signataris de l’acord sobre el 

Espai Econòmic Europeu i Suïssa, en 

virtut d’un acord bilateral amb la UE.  

- Inserció laboral: orientació laboral 

dels usuaris derivant-los cap al SOC i 

al Programa Incorpora de 'La Caixa'. 

El SOC ajuda les persones que es 

troben en atur, que volen aprendre a fer 

un currículum, que cerquen feina o que 

volen millorar la seva de formació, que 

volen renovar la targeta de demandant 

d’ocupació, etc. Per utilitzar el servei 

s’ha d’estar donat d’alta com a 

demandant d’ocupació al SOC, en 

l'Oficina de Treball corresponent. 

D’altra banda, el Programa Incorpora, 

de l’Obra social “La Caixa”, està més 

orientat a la integració laboral. La seva 

finalitat és facilitar el procés 

d’incorporació al món laboral de les 

persones amb dificultats especials 

d’inserció: amb discapacitats físiques, 

intel�lectuals, sensorials, malalties 

mentals, joves amb dificultats per accedir 

al primer lloc de treball, persones majors 

de 45 anys sense experiència laboral, 

immigrants, aturats de llarga durada i 

dones afectades per situacions de 

violència domèstica. 

Amb l’ajuda de la xarxa de tècnics 

d’inserció laboral creada en col�laboració 

amb les entitats socials adherides al 

programa es pretén generar majors 

oportunitats d'ocupació d’aquestes 

persones en l'empresa ordinària. 

 

I per últim, l'Associació Atlàntida 

treballa en la inserció de professionals 

estrangers al nostre mercat de treball, 

promovent diverses activitats, com el 

Programa Interprofessions. És de 

caràcter gratuït i els serveis que presta 

fonamentalment, a diferència del SARU, 

són la informació i l’assessorament en 

l’homologació i convalidació d’estudis no 

universitaris (Batxillerat i la Formació 

Professional): gestions, tràmits i taxes 

del procés d'homologació i convalidació 

del títol a Catalunya.  

També assessora aquells que vulguin 

continuar els seus estudis. 

Per a més informació: 

C/Villamarí 31, bxs 1a.  

08015 Barcelona 

Telèfon: 93 423 42 04 

Dimarts, dimecres i dijous de 15 a 20h. 

A/e: atlantidamigra@gmail.com 

http://www.atlantida-migra.org/● 

  

HOMOLOGACIÓ D’ESTUDIS ESTRANGERSHOMOLOGACIÓ D’ESTUDIS ESTRANGERS  
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L'assistent del menor en risc realitza tasques d'assessora-

ment, suport i atenció a aquest menor i actua també en el 

marc de la prevenció de problemàtiques socials, relacionades 

amb la infància i la joventut.  

El tècnic en atenció al menor efectua les seves tasques des 

d'organitzacions o programes de caire socioassistencial, so-

ciosanitaris o centres d'internament per a menors. A tal efec-

te du a terme les seves funcions en coordinació amb altres 

professionals que interactuen amb el menor en situació de 

risc, ja sigui des de l'Administració com des d'organitzacions 

que treballen aquest àmbit. 

Les funcions a realitzar són les següents:  

- Dissenya i elabora programes d'intervenció socioeducativa 

amb les famílies que tenen menors en situació de risc social 

en matèria de maltractament i abandonament infantil, mitjan-

çant la detecció i la intervenció precoç. 

- Dissenya i elabora programes per a la detecció, el diagnòs-

tic i la valoració de menors en situació d'abandonament, o de 

desarrelament familiar. 

- Gestiona o intervé en programes i processos d'acolliment 

familiar. 

- Gestiona i intervé en programes i processos d'adopció de 

menors. 

- Dissenya i elabora programes d'intervenció adreçats a me-

nors en centres d'internament.  

- Coneix i està al corrent de la legislació internacional, euro-

pea, estatal i autonòmica en matèria de menors. 

- Elabora, participa o interpreta estudis i investigacions sobre 

la situació dels menors en situació de risc. 

- Es coordina amb altres professionals o entitats que s'intere-

lacionen amb els menors, per tal d'actuar proactivament en 

situacions de risc.  

- Participa en campanyes educatives, sanitàries, assisten-

cials, informatives i de sensibilització● 

ACTUALITATACTUALITAT  
  

Diccionari de les ocupacions:  TÈCNIC/A EN ATENCIÓ AL MENOR EN RISC 
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2011: ANY EUROPEU DEL  

VOLUNTARIAT 

El 2011 és l’Any Europeu del Volun-
tariat, per aquest motiu es fan diver-
ses activitats, congressos i projec-
tes socials arreu d’Europa. 
L’objectiu és reconèixer la feina de 
totes les persones voluntàries i im-
pulsar la participació cívica i el vo-
luntariat.  

La gira recorrerà els Estats Membre 
durant tot el 2011. Cada etapa dura 
aproximadament 10 dies i les perso-
nes voluntàries podran gaudir de 
l’oportunitat d’exposar el seu treball, 
reunir-se amb altres persones vo-
luntàries d’altres països, contactar 

amb responsables polítics i el públic 
assistent, a més de debatre sobre 
qüestions clau per al futur del treball 
del voluntariat. 

Els països participants són: Brus-
sel�les, Budapest, Viena, Lisboa, 
Luxemburg, Madrid, Atenes, Nicò-
sia, París, Tallin, Bucarest, Ljublja-
na, Vilnius, Roma, Copenhaguen, 
Estocolm, Dublín, Varsòvia, Hèlsin-
ki, Riga, Berlín, Amsterdam, Lon-
dres, Pra-
ga, Bratis-
lava, So-
fia, La Va-
lleta. 

 

El contacte a Espanya és: Ministeri 
de Sanitat i de Política Social 

Juan Carlos Mato Gómez, Director 
General de Política Social, de les 
Famílies i de la Infància 

Tel. 91 363 71 75 

C/e: jcarlos.mato@educacion.es 

Suplent D. Roberto Amurrio Iñigo, 

Consejero Técnico de ONG y Vo-

luntariado 

Tel. 91 363 74 29 

C/e: ramurrio@msps.es 

 Web: http://voluntariado2011.es  

Et pots fer voluntari entrant al web: 
http://europa.eu/volunteering/es/
home2● 

Aquest perfil no respon a una sola qualificació especialit-

zada, sinó que hi ha diferents estudis que capaciten per 

dur a terme aquesta ocupació. Alguns d’aquests són:  

CFGS d’Educació Infantil, CFGS d’Integració Social, 

Diplomatura en Educació Social,  en Treball Social, 

Mestres d'Educació Infantil o Primària, Llicenciatura 

en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia i Graus en 

Ciències Socials i Jurídiques i en Ciències de la Salut. 

 

Formació Complementària:  Formació específiques en 

matèria d'atenció al menor o el jove i formació sobre legis-

lació i normativa del menor. 

El conveni de referència és el 7902575 d’Acció soci-

al amb infants, joves, famílies i altres en situació de 

risc● 
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La Creu Roja és la xarxa humanitària 

més gran del món. És tracta d’un 

moviment neutral i imparcial que 

ofereix protecció i assistència a 

persones afectades per desastres 

naturals i conflictes armats. També 

col�labora amb governs, donants i 

d’altres organitzacions d’ajuda a 

col�lectius vulnerables d’arreu del món. 

A Madrid es va crear el juliol de 1864 i 

es va implantar a Catalunya el 1872.  

Si bé, les seus de les respectives 

ciutats també fan tasques a nivell més 

local, a nivell de prevenció, inserció i 

formació. 

La seu de Tarragona, per exemple, 

ofereix serveis en els següents àmbits: 

Violència de gènere: Teleassistència 

domiciliària (TAD) 

Gent gran: Transport adaptat, 

Programa d’ajut a domicili bàsic, 

teleassistència domiciliària i “Respir” 

cuidadors informals. 

Estrangers: atenció a sol�licitants 

d ’as i l ,  aco l l imen t  de  menors 

immigrants, atenció a immigrants no 

comuni tar is  i ,  t ràmi ts per  a l 

reagrupament familiar. 

Afectats pel VIH: casa d’acollida, ajuda 

a domicili a persones afectades de 

SIDA, activitats de metadona i 

intercanvi de xeringues. 

Infants i joves en conflictes: centre de 

mediació social, prevenció de 

conductes violentes, grup de joves, 

lleure al centre penitenciari. 

Medi ambient:  campanyes de 

sensibilització i formació. 

C o o p e r a c i ó :  p r o j e c t e s  d e 

desenvolupament, ajuda humanitària, 

educació per al desenvolupament i 

programes de formació per a la 

cooperació. 

Socors: Primers auxilis i socorrisme a 

platges. 

Formació: cursos de formació externa 

de la branca sanitària i social. 

Per a tots aquests serveis l’horari 

d’atenció és de dilluns a divendres de 

9 a 14h. I els dilluns i dimecres de 16 a 

19h. Del 18 de juny al 15 de setembre 

l’horari serà de 9 a 14h. 

Pel que fa a ocupació els programes 

que s’executen són: 

P r o j e c t e  F o m e n t  d ’ I g u a l t a t 

d ’Oportun i ta ts  (FIO),  Pro jecte  

d’Inserció de col�lectius amb especial 

dificultat: persones amb tractaments de 

Salut Mental (ICED), Programes 

Experimentals en Matèria d’Ocupació 

(PEMO), Formació Ocupacional, 

Programa Operatiu d’Ocupació per 

Immigrants (POI), Programa de Renda 

Mínima d’Inserció (RMI), Motivació i 

Acompanyament de dones Immigrants 

per a la seva Participació Social i 

Laboral (SARA), Projecte per a 

pe rs ones  amb  d rogad i cc ió  i 

exdrogadictes, Inserció de dones en 

situació de Risc  de la Zona Rural de 

les Terres de l’Ebre (INCORPORA), i 

el Projecte de Microcrèdits. 

Contacte: Yolanda Somoscarrera 

(prospectora) 

 

Horari: De dilluns a divendres de 8 a 

14h i dilluns i dimecres de 15.30h a 

19h. Del 18 de juny al 15 de setembre 

de 8h a 15h. 

 

Av. Andorra s/n, 43001   Tarragona 

Tel. 977 24 50 62 / 977 24 50 73  

Fax. 977 23 37 00 

A/e: crojafor@tinet.fut.es● 

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)                 
   www.tarragones.cat 

RECURSOS LABORALS:  CREU ROJA 
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