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INFO-SAL TARRAGONÈS 

Tal com dèiem en l’anterior butlletí, 
el procés de l’experiència permet 
que es puguin equiparar els 
aprenentatges adquirits i que 
tinguin una correspondència amb 
ensenyaments reglats de formació 
professional del sistema educatiu. 
La validació dels aprenentatges 
corresponents a unitats formatives 
comporta l'emissió de la certificació 
que correspon quan aquests unitats 
formatives completen un crèdit o un 
mòdul professional i són validades 
per un centre autoritzat. Amb 
aquesta validació és pot obtenir un 
títol de formació professional, 
sempre que es compleixin els 
requisits d’accés (a l’anterior butlletí 
consta la web on els trobareu). 
Requisits per a la validació de 
l’experiència:  
S’ofereix a persones a partir de 18 
anys i amb experiència laboral o 
experiència en activitats socials 
de dos anys com a mínim, a 
jornada completa (o el temps 
proporcional en el cas de jornada 
reduïda), en el sector productiu o 
professional relacionat amb el cicle 
formatiu on es volen validar els 
aprenentatges i desenvolupant 
activitats de l'àmbit de treball del 
cicle formatiu. 
Inscripció: 
Cada centre que du a terme la 
validació de l'experiència laboral i 
en activitats socials estableix les 
places que ofereix i per a quins 
cicles, el calendari d'inscripció i si la 
sol·licitud s'ha de fer per Internet o 
bé presencialment a la secretaria 
del centre. 
En el cas que hagi llistes d’espera, 
aquestes s'ordenaran segons els 
criteris de prioritat següents: 
- Haver participat en alguna 
c o n v o c a t ò r i a  d e l  p r o c é s 
d'acreditació de les competències 
professionals relatives a les unitats 
de competència establertes en els 
títols de tècnic/a i tècnic/a superior 
de determinats cicles formatius de 

formació professional del sistema 
educatiu.  
- Estar en situació de desocupació. 
- Estar afectat/ada per un expedient 
de regulació de l’ocupació (ERO).  
- El temps més llarg d'experiència 
laboral o en activitats socials 
relacionades amb el cicle formatiu. 
Convenis de col·laboració amb 
empreses o entitats:  
Les empreses o entitats poden 
s u b s c r i u r e  c o n v e n i s  d e 
col·laboració amb el Departament 
d'Educació o amb la persona titular 
del centre per organitzar processos 
de validació de l'experiència a 
c o l · l e c t i u s  d e  p e r s o n e s 
treballadores o en atur. El conveni 
ha d'establir, entre altres, els 
criteris, els procediments d'actuació 
i el preu del servei.  

Centres al camp de Tarragona: 

Institut Escola d’Hoteleria i Turisme 

C. Estel (Pg. Marítim) 43850 Cambrils 
(Baix Camp) Tel. 977792837 / 
977793289 Fax 977793289 

A/e: e3007038@xtec.cat 

Institut Andreu Nin 

Av. Salvador Palau Rabassó, 18, 43700 
Vendrell, (Baix Penedès) 

Tel. 977157130 / 977157129  

Fax. 977157129 

A/e: e3004803@xtec.cat 

Institut d’Horticultura i Jardineria 

Autovia de Bellisens 43204 Reus  

(Baix Camp) 

Tel. 977753929 / 977756992  

Fax. 977756992 

A/e: e3007385@xtec.cat 

Institut Cal·lipolis 

Autovia Salou C-31 B 43006 Tarragona 
(Tarragonès) 

Tel. 977544202 / 977550482  

Fax. 977550482 

A/e: e3009722@xtec.cat 

Institut Comte de Rius 

Carretera Valls 43007 Tarragona 
(Tarragonès) 

Tel. 977241384 / 977242256  

Fax. 977242256 

A/e: e3003653@xtec.cat 

Institut Francesc Vidal i Barraquer 

Rambla President Lluís Companys, 1 
43005 Tarragona (Tarragonès) 

Tel. 977212836 / 977243103  

Fax. 977243103 

A/e: e3005704@xtec.cat 

Institut Pere Martell 

Autovia de Salou s/n (Complex 
Educatiu de Tarragona). 43006 
Tarragona (Tarragonès) 

Tel. 977 556 338 Fax. 977 556 211 

A/e: iesperemartell@xtec.cat 

Institut Jaume Huguet · Antiga 
Escola del Treball (Alt Camp) 
C/ Creu de Cames, s/n 43800 Valls 
Tel. 977600938 Fax. 977612565 
A/e: centre@iesjaumehuguet.org  

Si us cal més informació, la podeu 
sol·licitar per correu electrònic a:  

qualificat.educacio@gencat.cat.  

 
Normativa 
Instruccions de 10 de setembre del 
2010, de la Direcció General 
d'Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats, per a 
l ' a p l i c a c i ó  d e l  p r o g r a m a 
experimental "Qualifica't". http://
www20.gencat.cat/docs/Educacio/
H o m e / E s t u d i a r % 2 0 a %
20Catalunya%20Estudis/formacio%
2 0 p r o f e s s i o n a l / P r o g r a m a %
2 0 q u a l i f i c a t / 0 0 % 2 0 D o c s /
Instruccions_qualificat.pdf 

Resolució EDU/1985/2009, de 10 de 
juliol. 
Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny● 

ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS.ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS.  

PROGRAMA QUALIFICA’T (II)PROGRAMA QUALIFICA’T (II)  
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La Llei d’acollida de les persones immigrades i les retor-

nades a Catalunya pretén crear i regular el servei de prime-

ra acollida. L’objectiu principal és promoure l’autonomia i la 

igualtat d’oportunitats d’aquestes persones. 

En aquesta llei es defineix l’acollida com “la primera etapa del 

procés d’integració de les persones nouvingudes”. Habitual-

ment, s’entén per servei de primera acollida oferir un conjunt 

de recursos, equipaments, projectes i programes de titularitat 

pública i privada dirigits a formar i informar a les persones 

estrangeres immigrades en coneixements bàsics per a què 

puguin satisfer les seves necessitats inicials.  

L’agent d’acollida s’encarrega d’aquest servei informatiu i 

de suport adreçat a la població nouvinguda.  

La funció principal és orientar persones nouvingudes d'origen 

estranger, que s'empadronen per primera vegada al municipi. 

L’agent d’acollida dóna informació bàsica inicial i de coneixe-

ment de recursos fonamentals. Si la petició correspon a un 

altre professional, pot informar o derivar a un altre servei. 

El servei també pot integrar accions d’informació a immigrats 

que ja faci temps que resideixen al municipi, però que neces-

siten un suport especial.  

 

Possibles accions que realitza l´agent d´acollida: 

- Atenció individualitzada: Informar, orientar i derivar sobre 

els recursos que el/la ciutadà/na té al seu abast. 

- Coordinar-se amb altres serveis i entitats que integren 

el circuit d´acollida: serveis socials, educació, salut, ocupa-

ció, formació d´adults, joventut, habitatge, etc. , i entitats de 

suport (Càritas, Creu Roja, associacions d´immigrants, etc.). 

- Participar a les sessions de benvinguda: on s’exposa el 

circuit d´acollida municipal i l´itinerari que poden seguir 

(cursos de coneixement de l´entorn i cursos de català). 

- Realitzar els cursos de coneixement de l´entorn: Els 

àmbits que es treballen són: Catalunya , Serveis públics 

d´abast municipal, comarcal, autonòmic i estatal, aspectes 

laborals, Llei d´estrangeria , Drets i deures fonamentals, la 

societat catalana. Participar en altres programes relacionats 

amb l´acollida. 

Requisits:  

Habitualment, els agents d’acollida treballen per una adminis-

tració pública. Per tant s’han de consultar les bases específi-

ques de la corresponent convocatòria, ja que cada adminis-

tració pot demanar uns requisits determinats, però acostu-

men a ser els  següents:  

- ser ciutadà espanyol o d'un estat de la Unió Europea,  

- haver complert 16 anys,  

- tenir el graduat escolar o equivalent 

- tenir el nivell C de català. 

- no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.  

- no patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capa-

citat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incom-

patible amb l' exercici normal de les corresponents funcions, 

- i, en ocasions, es demana dominar alguna de les llengües 

d'origen de les persones immigrades amb major presència al 

municipi a més del català i el castellà● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:   

AGENT D’ACOLLIDA  
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Nova prestació per a pares i     
mares amb fills amb malalties 

greus.  

 

El Ministeri de Treball ha proposat 
una nova prestació pensada per a 
aquells pares i mares d’infants ma-
lalts de càncer que estiguin tots dos 
treballant, donant cobertura a un 

d’ells.  

Es tracta d’un subsidi equivalent al 
100% de la base reguladora per in-
capacitat temporal  (baixa laboral), i 
serà proporcional a la reducció que 
experimenti la jornada de treball, que 
haurà de ser de com a mínim un 
50% de la seva durada. Aquestes 
reduccions de jornada representen 
un dret individual dels treballadors/
es.  

Aquesta prestació contributiva 
s’extingirà quan acabi la necessitat 

de la cura directa, contínua i perma-
nent del menor o quan compleixi els 
18 anys.  

Els requisits per obtenir aquesta 
prestació són els mateixos  que per 
la maternitat contributiva: afiliació a 
la Seguretat Social i haver cotitzat 
durant un període  determinat. 
Aquesta prestació entra en vigor l’1 
de gener de 2011. I modificarà la Llei 
General de la Seguretat Social 
(LGSS) i l’Estatut dels Treballadors 
(ET)● 
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Anem per feina és una més de 

les entitats que formen part de la 

Xarxa d’Inserció de Tarragona a 

la que dedicarem l’INFO-SAL 

d’aquest mes.  

Aquest és un projecte que té com 

a objectius la inserció sociolaboral 

de dones en risc d’exclusió social 

i/o dificultats d’integració, la 

promoció del seu desenvo-

lupament  integral, i el treball en 

favor de la igualtat 

d’oportunitats entre 

home i dona i d’una 

concepció del treball 

que dignifiqui i 

a f a v o r e i x i  e l 

creixement de les persones i la 

seva integració al teixit econòmic, 

social i cultural.  

El projecte consisteix en la gestió 

d’una borsa de treball, amb una 

metodologia basada en el disseny 

d’un itinerari personal d’inserció i  

un seguiment de cada cas, tant 

del procés personal com de la 

inserció laboral. De manera 

complementària motiven les 

dones cap a la formació 

ocupacional, afavorint l’adquisició 

d’eines per a la inserció en el 

teixit econòmic i social i facilitant 

assessorament jurídic. Pel que fa 

a les empreses i les famílies 

contractadores, des d’Anem per 

feina es fa una tasca de presa de 

consciència de la contractació en 

condicions de legalitat i del seu 

vessant d’inclusió social. 

El més innovador d’aquesta 

metodologia és el fet que 

l’orientació i l’acompanyament es 

fan en un context laboral, en el 

dia a dia de les feines 

coordinades. La dona accedeix a 

una feina de manera immediata 

(en la mesura que ho permet el 

mercat) i és a partir d’aquí que es 

treballa amb ella la seva inserció, 

integrant en l’acompanyament 

tota la seva problemàtica, ja sigui 

d e  c a r à c t e r  e s t r u c t u r a l 

(immigració, dependència d’ajuts 

socials, vinculació a xarxes de 

prostitució...) o de caràcter 

conjuntural (dificultats de conciliar 

responsabilitats familiars i horari 

laboral, situacions de violència o 

crisi familiar...), ajudant-la a fer 
balanç de les seves competències 

i mancances, de manera que 

pugui gestionar 

d e  m a n e r a 

autònoma el seu 

futur laboral.  

 

 

CONTACTE:  

C/ Pons d’Icard, s/n Edifici 

Pàrquing la Pedrera, 6ª pl. Tel: 

977 22 44 32 

Horari d’atenció: els dimecres i 

els dijous de 10:00 a 15:00h 

A / e :  a n e m p e r f e i n a -

tarragona@pangea.org 

http://www.anemperfeina.org/● 

SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10 A 13H  

 PER AL SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL 

 CAL DEMANAR HORA A sal@tarragones.org AMB EL  

MOTIU DE LA CONSULTA, NOM I TELÈFON 

Si teniu algun dubte o suggeriment contacteu amb nosaltres al tel. 977244500 o bé 
a joventut@tarragones.org  

US RECORDEM QUE DISPOSEU D’UN SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT  

D’ÀMBIT COMARCAL A L’OFICINA JOVE TARRAGONÈS ( MATÍ I TARDA) A  

LA PLAÇA IMPERIAL TÁRRACO, NÚM.1, DE TARRAGONA 

RECURSOS LABORALS: ANEM PER FEINA 
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SERVEI COMARCAL DE  

JOVENTUT  
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Com ja us vam anunciar a l’INFO-
SAL Tarragonès del mes de 
desembre, a partir d’aquest mes de 
gener el telecentre del Consell 
Comarcal del Tarragonès queda  
tancat al públic. Per aquesta raó, 
pensem que us pot ser útil que us 
facilitem informació de la resta de 
telecentres que trobareu a 
Tarragona ciutat i els serveis que 
des d’ells es presten:  

- connexió a Internet,  

- utilització d’eines informàtiques,  

- resolució de dubtes informàtics,  

- cursos d’iniciació a la informàtica i 
l’ofimàtica, navegació per internet i 
imatge digital, i orientació laboral. 

Estan dirigits a tota la ciutadania en 
general i l’atenció és gratuïta. 

TELECENTRE  DE  SANT 
SALVADOR (CENTRE CÍVIC) 

Adreça: Av. Dels Pins, s/n 

Horari: de dilluns a dijous de 12:00h 
a 14:00h; dimarts i dijous de 15:00h 
a 17:30h; divendres de 09:00h a 
11:00h i de 16:00h a 18:00h 

E-mail : telecentres@tarragona.cat 

Telèfon: 977 521 133  

Telecentre de l’Associació de 
veïns de Sant Salvador  

Adreça: Sant Salvador (centre 
col·laborador) Carrer de l’Abat 
Escarré, s/n.  

Tel. 977 522 720  

TELECENTRE DE SANT PERE 
SANT PAU  

Adreça: Centre cívic (C/ de l’Institut) 

Horari: de dilluns a dijous de 18:00h 
a 20:00h; divendres de 09:00h a 
11:00h i de 16:00h a 18:00h. 

E-mail : telecentres@tarragona.cat 

Telèfon: 977 200 394  

TELECENTRE DE BONAVISTA 

Adreça: Centre cívic (C/Onze, 13) 

Horari: de dilluns a dijous de 12:00h 
a 14:00h i de 18:00h a 20:00h; 
divendres de 09:00h a 11:00h i de 
16:00h a18:00h. 

E-mail : telecentres@tarragona.cat 

Telèfon: 977 550 231  

TELECENTRE DE CAMPCLAR 

Adreça: Espai Teltres Campclar (C/ 
del Riu Brugent, 14, baixos) 

Horari: dilluns i dimecres de 17:30h 
a 20:00h; dimarts i dijous de 12:00h 
a 14:00h. 

E-mail : telecentres@tarragona.cat 

Telèfon: 977 551 698  

TELECENTRE DE TARRAGONA 
CENTRE  

Adreça: Pl. de la Imperial Tàrraco, 
Edifici URV  

Horari: de dilluns a dijous de 18:00h 
a 20:00h; divendres de 16:00h a 
18:00h. 

E-mail : telecentres@tarragona.cat 

Telèfon: 977 237 788 ext. 6716  

TELECENTRE DE TARRAGONA 
PART ALTA  

Adreça: Centre Sociocultural Part 
Alta (C/ Puig d’en Pallars, s/n) 

Horari: dilluns i dimecres de 15:30h 

a 18:00h; dimarts i dijous de 12:00h 
a 14:00h i de 15:30 a 20:00h; 
divendres de 16:00h a 18:00h. 

E-mail : telecentres@tarragona.cat 

Telèfon: 977 221 009 

A l’adreça web  

http://telecentres.tarragona.cat 
podreu consultar l’actualització dels 
horaris. 

 

Servei laboral als telecentres: 

Pel que fa a les persones que 
cerquen feina:  

- Aquelles que disposin de 
coneixements informàtics poden 
dirigir-se a qualsevol telecentre de 

la xarxa per fer recerca de 
feina on line tenint en compte 
els horaris. 

- Les persones que necessitin 
ajuda en la recerca, disposen 
d’orientadors/es laborals: a 
Campclar, i als centres cívics 
de: Bonavista, Torreforta, 
Sant Salvador, Sant Pere i 
Sant Pau (a partir de gener 
de 2011), i a l’SMO a la Plaça 
P r i m ,  6 ,  T a r r a g o n a 
(977243609).  

És requisit imprescindible per poder 
accedir als telecentres, inscriure’s a 
la borsa de treball. Aquesta 
inscripció es pot formalitzar a 
qualsevol dels telecentres. 

 

El Servei laboral Part Alta dóna 
atenció a persones que estiguin 
buscant feina. La primera visita o 
atenció individualitzada es 
realitza els dilluns de 9 a 13h i els 
dijous de 9 a 11h.   I el Club de la 
feina (consulta d’ofertes) i 
l’autoconsulta a Internet els 
dimarts d’11:30 a 14h i de 16 a 
18h● 

RECURSOS LABORALS: RECURSOS LABORALS:   

TELECENTRES DE TARRAGONATELECENTRES DE TARRAGONA  


