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PÀGINA 1 

INFO-SAL TARRAGONÈS 

En més d'una ocasió hem sentit a 
parlar de la importància de saber 
idiomes. El mercat laboral actual 
exigeix professionals que dominin 
altres llengües i especialment 
l’anglès. Aquest ens pot ser útil per a 
ús quotidià, per viatjar, per entendre 
algun lloc web, per accedir a altres 
fonts d'informació... i amb tot, també 
per aconseguir feina.  
Tenir treballadors amb domini de 
l’anglès garanteix a moltes empreses 
la possibilitat de fer negocis amb altres 
empreses estrangeres i en el cas de 
les multinacionals és imprescindible. 
En general tenir aquest coneixement 
hauria de comportar tenir més 
o p o r t u n i t a t s  l a b o r a l s ,  m é s 
reconeixement, millor salari, més 
contactes al voltant del món, més 
accés a fonts d'informació i un major 
desenvolupament personal. 
Per això en aquest número us 
facilitem un llistat de recursos que 
ofereixen un alt grau d'aprenentatge a 
cost reduït o fins i tot gratuïtament.  
VOCABULARI I GRAMÀTICA 
- La Mansión del inglés: Col�lecció 
organitzada en categories  per 
exercitar gramàtica i vocabulari. 
w w w . m a n s i o n i n g l e s . c o m  ; 
w w w . m a n s i o n i n g l e s . c o m /
Ejercicios00.htm 
- eLearn English Language: 
Vocabulari i pronunciació. 
www.elearnenglishlanguage.com 
- The English Vocabulary: Una de 
les col�leccions de vocabulari més 
extenses, organitzada per categories. 
www.theenglishvocabulary.com 
- English Club: Col�lecció des del 
vocabulari més bàsic, així com llistes 
de verbs irregulars i prefixos. 
www.englishclub.com 
- Language Guide: Col�lecció de 
vocabulari, que en passar el ratolí per 
sobre d’un dibuix apareix el nom de 
l’objecte. www.languageguide.org 
- Saber Inglés: Exercicis per a tots els 
nivells. www.saberingles.com.ar 
Proves, exàmens i exercicis per ajudar 
a aprendre anglès com a 2n idioma. 

http://a4esl.org 
-Agenda Web: Exercicis  de 
gramàtica, vocabulari, verbs i listening, 
organitzats per nivells. 
 www.agendaweb.org 
DICCIONARIS I TRADUCTORS 
-Diccionarioingles.com: Permet la 
traducció anglès-espanyol-anglès, i 
definicions i traduccions a altres 
idiomes. www.diccionarioingles.com: 
-Cambridge Dictionaries: Versió on-
line del prestigiós diccionari de 
Cambridge, inclou phrasal verbs. 
http://dictionary.cambridge.org/ 
-Traductor Google: Traductor de 
texts i pàgines web completes entre 
múltiples idiomes. www.google.es/
translate_t?hl=es 
-Merriam-Webster:  Dicc ionar i 
d’anglès monolingüe amb so i 
etimologia. www.merriam-webster.com 
-www.wordreference.com:Diccionari 
anglès-espanyol, espanyol-anglès... 
http:/ /d iccionario.reverso.net: 
Anglès-espanyol, espanyol-anglès i 
altres. 
-www.mydictionary.net i  
-www.spanishdict.com: 
Diccionaris i traductors. 
-www.diccionarios.com:Diccionari 
anglès-espanyol-francès-alemany-
català.          
Www.wordsmyth.net:Diccionar i 
d’anglès americà amb sinònims. 
http://dictionary.reference.com: 
Diccionari d’anglès amb sinònims i 
antònims.www.engl ishpage.com/
prepositions/phrasaldictionary.html 
Diccionari phrasal verbs. 
ALTRES WEBS 
General:  www.xtec.es/~dpermany/
projecte/recursosinternet.htm; 
www.eoidiomas.com/
aulautoaprendizaje/inglesnet.html; 
www.bbc.co.uk/worldservice/
learningenglish, 
http://esl.about.com/library/quiz/
bllisteningsquiz.htm; 
www.edufind.com/english/grammar/
toc.cfm,www.mansioningles.com; 
http://iteslj.org/links; 
www.breakingnewsenglish.com; 

www.agendaweb.org; 
www.manythings.org; 
www.britishcouncil.org/central.htm 
Writt ing: 
http://iteslj.org/links/ESL/Writing 
Listening:www.listen-to-
english.com; http://en.yappr.com/
welcome/Welcome.action; 
www.betteratenglish.com 
Speaking:  http://iteslj.org/
questions/; http://iteslj.org/links/ESL/
Speaking/ 
Reading:  www.bbc.co.uk/
worldservice/learningenglish/
newsenglish; www.britishcouncil.org/
learnenglish-central-magazine-
themes-links-landing-page.htm; 
www.newspapers.com 
Pronunciation: www.bbc.co.uk/
worldservice/learningenglish/grammar/
pron;  
www.bbc.co.uk/schools/
wordsandpictures/index.shtml; 
www.soundsofenglish.org/
pronunciation/index.htm; 
www.teachingenglish.org.uk/
download/pron_chart/
pron_chart.shtml; http://lc.ust.hk/%
7Ematerial/pl/p7_14.htm#p9; 
www.manythings.org/e/
pronunciation.html; 
www.manythings.org/e/tt.html  
Grammar and vocabulary: 
www.englishclub.com/grammar/; 
www.britishcouncil.org/; http://
learnenglish.britishcouncil.org/en/
grammar-and-words; ww2.college-
em.qc.ca/prof/epritchard/trouindx.htm; 
www.bbc.co.uk/worldservice/
learningenglish/grammar; 
www.bbc.co.uk/worldservice/
learningenglish/quizzes 
EOI -  Mostres d’exàmens 
oficials:   
http://aplitic.xtec.cat/merli/; http://
phobos.xtec.net/eoi/index.php?
module=detic_portal&ref=mostres 
That’s English:  
http://phobos.xtec.net/eoi/thatsenglish/
Tel.934373749 
 thats-english@xtec.cat● 
 

DO YOU SPEAK ENGLISH?DO YOU SPEAK ENGLISH?  
 

RECURSOS LINGÜÍSTICS ONLINE 
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Un tècnic/a de prevenció de violència de gènere és un 

especialista que ha sorgit  com a necessitat davant de 

la proliferació d’actes d’agressió, majoritàriament de 

l’home vers la dona. La dependència econòmica i 

emocional de la víctima vers l’agressor, exigeix que els 

agents implicats en aquests conflictes ajudin a com-

prendre la situació real, les arrels del conflicte i ajudin 

a prevenir nous episodis de violència de gènere. 

Les funcions d’aquesta ocupació consisteixen en as-

sistir a persones que hagin patit una agressió violenta 

per part d’una altra persona, generalment la seva pa-

rella. Acostumen a ser dones joves. La principal funció 

és atenció psicològica i acollida de la persona maltrac-

tada.  

En segon lloc, es dóna suport en el procés legal per-

què les persones que han estat agredides denunciïn. 

Finalment, una altra tasca important és la prevenció. 

És a dir promoure actuacions de caire educatiu, en 

centres d’educació primària i secundària per evitar que 

els joves i adolescents tinguin comportaments agres-

sius cap als altres. 

La formació necessària per dur a terme aquesta ocu-

pació inclou diferents ensenyaments: Grau en Educa-

ció Social, Grau de Pedagogia social, Grau de Dret, 

Grau de Psicologia, Grau de Treball Social, Grau en 

Sociologia... 

A més a més, com a formació complementària es ne-

cessita tenir coneixements informàtics i també 

d’idiomes ja que les persones que s’han d’atendre a 

vegades són estrangeres que resideixen a Espanya 

amb problemes de comunicació i el millor és que no 

calgui la intervenció de traductors. 

D’altra banda, cal dominar diversos àmbits: 

-Àmbit jurídic: lleis, ajudes i procediments legals que 

puguin ajudar les víctimes. 

-Àmbit sanitari: coneixement de la xarxa de serveis 

públics on pot dirigir-se la víctima. 

-Àmbit social: coneixement sobre el funcionament i 

l’existència d’oficines d’atenció a la víctima. 

Les sortides laborals d’aquest àmbit són la formació i 

l’atenció directa a centres especialitzats en atenció de 

víctimes de gènere (Institut de la Dona, etc.)● 

ACTUALITATACTUALITAT  
  

Diccionari de les ocupacions:   

TÈCNIC/A EN PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE  
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QUÈ PUC FER? 

Si aquest curs escolar 

no pots cursar els estudis que volies 

o encara no ho tens clar, aprofita el 

temps. Tens diferents opcions: 

- Fer un curs sobre algun tema del 

teu interès, ja sigui presencial en 

centres de formació o per internet.    

- Marxar a l’estranger a estudiar 

l’idioma del país de destí i/o treba-

llar i així desenvolupar competèn-

cies tant personals com laborals. 

- Treure’s el carnet de conduir si no 

el tens, ja que moltes empreses el 

sol�liciten com a requisit  imprescin-

dible per a accedir a un lloc de tre-

ball determinat. 

- Fer algun tipus de voluntariat. 

Existeixen en molts sectors 

(infància, gent gran, immigrants, 

idiomes, etc), ja sigui al lloc on vius 

o bé marxant a algun altre país. 

Participar d’un projecte de voluntari-

at ens permet aprendre i a la vega-

da millora les nostres habilitats so-

cials, la nostra autoestima i ens pot 

permetre adquirir una pràctica de 

treball i compromís en una empresa 

i obrir vies d’accés al món laboral. 

Si vols obtenir informació sobre 

aquestes possibilitats et pots adre-

çar a l’OJ Tarragonès on miraran de 

resoldre els teus dubtes i a trobar el 

que busques● 

Els ensenyaments que permeten accedir a l’ocupació són 

ensenyaments universitaris que es poden cursar a la URV 
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Novatecnica es va fundar al 1998, i per 

tant, actualment té més de 10 anys 

d’experiència en formació i és centre 

Col�laborador del Departament d’Empresa i 

Ocupació. Físicament està ubicat i vinculat 

a la zona de Ponent de Tarragona. 

Tot seguit detallem els serveis que ofereix: 

Serveis subvencionats: 

- Formació Ocupacional (pendent de la 

nova convocatòria). 

- Formació per a persones desocupades. 

(pendent de la nova convocatòria). 

- Formació per a persones en actiu 
(pendent de la nova convocatòria). 

- Centre referent laboral per a persones 

perceptores de l’RMI 

Els Programes de Renda Mínima d'Inserció 

(RMI) pretenen millorar el nivell educatiu i la 

iniciació i perfeccionament de la formació 

ocupacional de persones aturades. 

Especialitats que es poden cursar: Ajudant 

de cuina; Auxiliar d'atenció a domicili, de 

Jardineria i de neteja d’immobles. 

- PQPI: 

Els Programes de Qualificació Professional 

Inicial prepararen a joves sense el graduat 

d’ESO i ofereixen una formació bàsica per 

superar la prova d’accés al Cicle Formatiu 

de Grau Mitjà o poder continuar formant-se.  

- Servei de recerca de feina 

Les accions consisteixen en preparar la 

incorporació al món laboral i suport en la 

recerca de feina. Els objectius són:  

- Formar laboralment l’alumnat atorgant un 

nivell professional vàlid per a la 

incorporació al mercat de treball. 

- Donar suport i eines per a la inserció. 

- Prioritzar que siguin cursos pràctics amb 

continguts aplicables. 

- Formar vers el desenvolupament 

estricte  de la feina per la qual es capacita 

- Incorporar la formació teòrico-pràctica en 

un entorn empresarial real. 

Serveis no subvencionats:  

- Aula oberta d’informàtica 

L’alumne pot començar quan ho desitgi, 

és el propi alumne qui marca el ritme 

d’aprenentatge, amb el suport permanent 

d’un professor expert. Els cursos que 

s’imparteixen són:  

Introducció - Windows Vista 

Nocions bàsiques i avançades 

d'Ofimàtica (Word, Excel, Access i 

PowerPoint), Edició de vídeo, 

Photoshop, Disseny web, Disseny 

gràfic, Internet y correu electrònic,  

Preparació per a la realització de les 

proves ACTIC.  

- Aula oberta de reforç escolar de 

primària fins a batxillerat i suport per a la 

preparació a la prova d’accés a CFGM. 

Moda l i ta ts  de CFGM:  Auxi l i a r 

d’administració i Serveis Administratius en 

General i Auxiliar de muntatge i 

manteniment d’equips informàtics. 

A més, ofereixen 200 hores de pràctiques 

en empreses i accés al GES amb un any 

més d’Escola d’Adults. 

- Escola d’adults  

Col�lectiu:  prioritàriament  persones majors 

de 16 anys que volen millorar la seva 

formació i capacitació. 

Paralel�lament, Novatècnica ha creat 

l’Associació RODES (Associació per a la 

recerca d’Ocupació i Desenvolupament de 

l’Economia Social), que té per objectiu 

fonamental acollir, orientar, formar i lluitar 

contra la desocupació d’aquells col�lectius 

més desfavorits incidint en aquells aspectes 

interns relacionats amb processos 

d’orientació, acollida i formació allà on els 

recursos oficials no arriben. 

Horari d’atenció: De dilluns a dijous de 9  

a 14 i de 17 a 20h i divendres de 9 a 15h 

C /F ranc o l í ,52 -54, ba i xos .To r re f o r t a 

Tarragona, 43006 

C/ Montblanc, 48-50, baixos. Torreforta 

Tarragona, 43006 Tel: 977 55 60 31/ 977 

54 00 81 Fax:  977 55 52 47  

Web: www.novatecnica.es 

A/e: info@novatecnica.es● 

ATENCIÓ A L’USUARI 

OFICINA JOVE TARRAGONÈS  

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT D’ÀMBIT COMARCAL EN TEMES D’HABITATGE,  

SALUT, INFORMACIÓ JUVENIL, TREBALL... 

 NOU HORARI TARDOR-HIVERN:  

DE 9:30 A 13:30 I DE 16 A 19H    

                           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: NOVATÈCNICA 
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