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INFO-SAL TARRAGONÈS 

La formació dual consisteix en un nou 
model de formació que pretén 
augmentar la col·laboració entre els 
centres de formació professional i 
les empreses, en el procés formatiu 
de l’alumnat. Aquesta modalitat 
permet compatibilitzar la formació als 
centres educatius amb la formació en 
entorns laborals reals. El principal 
objectiu és la millora de la 
productivitat i l’ocupació al nostre 
país. 

En què consisteix? 
L’alumne rep una part de la formació 
en el centre de formació professional. 
L’altra part l’obté mitjançant les 
activitats formatives i productives en 
una empresa que prèviament ha 
signat un conveni de col·laboració 
amb el centre formatiu. La flexibilitat 
organitzativa de la formació 
professional permet acordar, 
mitjançant un conveni entre el centre i 
l’empresa, aquesta distribució de la 
formació. 

Centre i empresa designen els tutors 
que fan el seguiment dels alumnes 
aprenents, i que coordinen i avaluen 
les activitats que realitzen en 
cadascun dels dos àmbits. 

L’estada a l’empresa es divideix en 
dues fases. En la primera, l’alumne 
s’hi incorpora per realitzar unes 
pràctiques i adaptar-se al 
funcionament de l’empresa. En 
finalitzar aquest període, s’inicia 
l’estada remunerada en modalitat de 
contracte o de beca, segons els 
criteris d'accés prèviament acordats 
entre l'empresa i el centre de 
formació. 

Per a cada alumne s'acorden les 
activitats formatives a desenvolupar 
en l'empresa per completar la seva 
qualificació, així com l'horari i el 
calendari. 

Les empreses interessades poden 
adreçar-se directament a un centre 

que imparteixi cicles formatius 
relacionats amb el sector. 

El centre i l'empresa analitzen les 
oportunitats de formació i preveuen 
l'organització de l'estada a l'empresa i 
les activitats formatives que 
realitzaran els alumnes atenent als 
objectius generals i les competències 
professionals del cicle formatiu. 

Avantatges: 
Per al centre: establir una major 
vinculació i corresponsabilitat entre el 
centre de formació professional i les 
empreses en el procés formatiu dels 
alumnes. 

Per a l'empresa: recuperar el model 
d'aprenent garantint una formació 
professional que millori la qualificació 
i el desenvolupament personal de les 
persones joves; disposar de personal 
qualificat adaptat a les seves 
necessitats i format en el seus 
processos i cultura empresarial. 

Per a l'alumne: compaginar la 
formació al centre i en una empresa 
del sector amb un contracte o beca; 
desenvolupar el potencial 
professional; aprendre en situacions 
reals de treball; adquirir experiència 
professional, i millorar l'ocupabilitat. 

 

 

 

 

Les empreses interessades en 
establir un conveni de col·laboració 
amb un centre de formació 
professional que imparteixi cicles 
formatius relacionats amb el sector 
d’activitat de l’empresa, es poden 
posar en contacte directament amb el 
centre o obtenir més informació al 
web del Departament d’Ensenyament 
(www.gencat.cat/ensenyament) o 
bé adreçar-se a: 

1. Departament d’Ensenyament. 
Via Augusta, 202-226 
(Barcelona).Tel. 934 006 900 

2. Serveis territorials del 
Departament d’Ensenyament: 

- Tarragona: C. de Sant Francesc, 7 
(Tarragona). Tel. 977 251 440 

- Terres de l’Ebre: C. de la 
Providència, 5-9 (Tortosa). Tel. 977 
448 711 

- Institut Comte de Rius (Tarragona). 

A Tarragona, els alumnes del cicle 
superior de química industrial de 
l’IES Comte de Rius tenen 
l'oportunitat de formar-se i obtenir 
experiència laboral en una planta 
química d'una de les empreses més 
importants del sector, Repsol o 
BASF.  

En aquest link podeu veure la 
presentació que es fa des de l’Institut 
Comte de Rius: 

http://www14.gencat.cat/
gencat_video/AppJava/detall.do?
id=3831274114030613 

Tot seguit indiquem una relació 
empreses col·laboradores, algunes 
de les quals es troben del camp de 
Tarragona: Aldi, Associació 
Empresarial Química de Tarragona 
(AEQT), Associació Catalana 
d'Empreses d'Instal·lacions i 
Manteniment (ACEIM), Associació 
d'Empreses Serveis de Tarragona 
(AEST), Associació Provincial del 
Metall de Tarragona (APEMTA), Auto 
Ràpid (Volvo), Bauhaus, 
Confederació d’empresaris de 
Comerç i Serveis de les Comarques 
Tarragonines (Cecosect), 
Confederació de la Industria Tèxtil 
(Texfor), Corporació Alimentària 
Guissona, Dow Chemical Iberica, 
Grupo Borges, Lidl, Media Markt, 
Repsol, Seat, etc● 

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUALFORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL  
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INFO-SAL TARRAGONÈS 

La resolució de 2 de desembre de 2008 per l’Acord sobre criteris co-
muns d’acreditació per garantir la qualitat dels centres i serveis del 
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, signat per totes 
les CCAA estableix que els professionals que estan treballant actual-
ment o s’incorporin abans del 31 de desembre del 2015 a les ocupa-
cions d’auxiliar de gerontologia, d’assistent/a d’atenció domiciliària i 

auxiliar d’atenció a persones amb discapacitat, hauran d’acreditar una 
qualificació a través de: títols de formació professional inicial, certificats 
de professionalitat o vies equivalents. 

I com ja dèiem al nostre anterior butlletí, el Reial Decret 1224/2009 de 
reconeixement de les competències professionals adquirides amb 
l’experiència estableix que els requisits per a l’avaluació i acreditació 
de l’experiència laboral que consisteix en 3 anys o 2.000h treballades 
els darrers 10 anys, o més de 300h de formació en els últims 10 anys. I 
després, haver realitzat l’avaluació, l’acreditació i el registre de la com-
petència professional de les unitats de competència del Catàleg Nacio-
nal de Qualificacions Professionals per obtenir un títol de formació 
professional inicial i possibilitat d’obtenir un certificat de professionali-
tat. 

Per a l’Auxiliar de gerontologia, l’acord d’acreditació comenta que els 
cuidadors/res i gerocultors/es o categories professionals similars hau-
ran d’acreditar la qualificació professional d’Atenció sociosanitària 

de persones dependents en institucions socials. La qualificació es 
pot acreditar: 

- Tenint un títol de formació professional de grau mig (tant de la família 
professional de l’àmbit social com de l’àmbit sanitari) 

- Tenint el Certificat de professionalitat 

- o vies equivalents (reconeixement de l’experiència laboral) 

En aquest cas, els professionals que estan treballant actualment o que 
s’incorporin abans del 31 de desembre de 2015 com a auxiliar de ge-

rontologia hauran de tenir abans de la data un dels següents títols: 

- Tècnic/a en atenció sociosanitària;  

- Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència; 

- Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria;  

- Tècnic/a auxiliar de clínica;  

- Tècnic/a auxiliar d’Infermeria (Mòdul de nivell II);  

- Tècnic/a superior d’Integració social;  

- Tècnic/a superior en Integració social (Adaptació en intervenció socio-
sanitària);  

- El certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials (450h); 

- El certificat d’acreditació de competències corresponent al títol de 
Tècnic/a en atenció sociosanitària;  

- El certificat de validació de crèdits corresponents al títol de Tècnic/a 
en atenció sociosanitària; 

- El certificat de reconeixement acadèmic dels mòduls professionals 
corresponents al títol de Tècnic/a en atenció a persones en situació de 
dependència; 

- El certificat d’acreditació de competències corresponents als certifi-
cats de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents 
en institucions socials. 

- Acreditar alguna de les titulacions reconegudes● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  

AUXILIAR DE GERONTOLOGIA 
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OFICINA JOVE TARRAGONÈS, 
TALLERS DE TREBALL D’ESTIU 

Des de l’Oficina Jove Tarragonès  
(que es gestiona conjuntament per 
l’Ajuntament de Tarragona, el Con-
sell Comarcal del Tarragonès i la 
G en er a l i t a t  d e  C a t a lu n ya ) , 
s’organitzen per aquest estiu tot un 
seguit de tallers de treball oberts a 
joves a partir de 16 anys i totalment 
gratuïts i normalment en la franja 
horària d’11 a 12.30h: 

L’1, 2 i 3 de juliol el taller de tres 
sessions “Tira’t a la piscina!” Per 
aquells que comencen a buscar fei-
na. El 8, 9 i 10  de juliol “Refresca’t 

a la feina”. També de tres sessions, 
per actualitzar el procés de recerca. 
Dijous 11 de juliol al Centre Cívic de 
Torreforta es farà la xerrada “Canals 

de recerca de feina. Quants n’hi 

ha?”. El dia 15 de juliol, d’11 a 13h 
“Emprèn en ruta” per escoltar 
l’experiència de joves emprenedors. 
Divendres 19 de juliol de 10 a 14h 
hi haurà un joc de rol “Com es crea 

una empresa”. Aquesta xerrada és 

l’única que admet menors de 16 
anys (a partir dels 14). El 22 de ju-
liol “Com conquistar en 3 minuts”. El 
dia 29 de juliol el taller “de l’atur a 
l’acció”, per a persones que fa temps 
que es troben en situació d’atur. El 
30 de juliol “Noves oportunitats de 
treball”. I per últim el 5 d’agost,  
“Currículum a 1a vista”.  

Les inscripcions s’han de fer a la 
pàgina web www.tarragonajove.org 
però si voleu més informació podeu 
trucar al tel. 977251873● 

 

En aquesta adreça trobareu els nous requeriments professionals 

per aquesta i les dues altres ocupacions: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/

menuitem.e92a4022dd04f6b43f6c8910b0c0e1a0/?

vgnex-

toid=3d7b38a5037a2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnext

channel=3d7b38a5037a2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vg

nextfmt=detall&contentid=eefc5ea56d83e210VgnVCM1000008d0c
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INFO-SAL TARRAGONÈS 

El Consell Comarcal del 
Tarragonès i, en concret, el 
departament de promoció 
econòmica disposa de dues borses 
de treball actives als municipis de 
Constantí i El Morell.  

L’OLT és l’Oficina Local de Treball 
ubicada a l’Ajuntament del Morell. 
Es tracta d’un servei gratuït dirigit a 
persones aturades en situació de 
demanda d’ocupació i persones en 
procés de millora de feina, així com 
al teixit empresarial de la zona. 

D’igual manera, la Borsa de Treball 
de Constantí està dirigida a 
persones en situació de recerca de 
feina i altres que desitgin millorar la 
seva ocupació actual amb la 
implicació de les empreses del 
territori per afavorir la ocupabilitat 
del municipi. 

L’objectiu de cada borsa és facilitar 
el contacte entre persones que 
busquen feina i que estan 
empadronades als respectius 
municipis i les empreses dels 

voltants que tenen necessitat de 
personal. A més a més, es pretén 
millorar l’ocupabilitat i la formació 
de les persones usuàries. 

D’altra banda, s’ofereix el Club de 

la Feina, espai de consulta guiada i 
autoconsulta d’ofertes de treball. 
Les ofertes són recollides de 
diferents ens i mitjans, ordenades i 
actualitzades setmanalment. El 
recull de les ofertes es fa de 
manera organitzada dintre de la 
Xarxa d’Entitats d’Inserció de la 
Província  de Tarrragona. L’usuari 
pot fer autoconsulta de les ofertes o 

bé ésser assessorat en tot el 
procés. 

El funcionament i la gestió 
d’aquestes borses requereix un 
treball en xarxa que no doni lloc a 
la duplicitat d’accions i de contactes 
cap a les empreses, ni de 
malbaratament de recursos. És 
necessària una coordinació que 
permeti donar un bon servei de 
qualitat on els màxim beneficiats 
siguin empreses i persones 
usuàries.  

Oficfina Local Treball del Morell 

Era del Castell, 5 (43760) El Morell 

Tel.: 977 840 617 

A/e: oltreball@morell.altanet.org 

Borsa Treball de Constantí 

C. Alt de Sant Pere, 49 (43120) 
Constantí Tel.: 610 737 195 

A/e: 
oficinadetreball@constanti.cat● 

 

ATENCIÓ A L’USUARI 

OFICINA JOVE TARRAGONÈS  

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT D’ÀMBIT COMARCAL  

EN TEMES DE SALUT, INFORMACIÓ JUVENIL, TREBALL...  

PLAÇA IMPERIAL TÀRRACO, NÚM.1,  TARRAGONA 

www.oficinajove.cat/tarragones TEL. 977251873 

       ATENCIÓ ALS MUNICIPIS DEL TARRAGONÈS 

      SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

joventut@tarragones.org  (polítiques de joventut) 

  www.tarragones.cat 

 

RECURSOS LABORALS:  

BORSA DE TREBALL DE CONSTANTÍ I  

OFICINA LOCAL DE TREBALL DEL MORELL  
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Seu Oficina Local de Treball del  Morell 


