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INFO-SAL TARRAGONÈS 

Molts estudiants es plantegen cursar estudis a 

l’estranger per millorar els aprenentatges 

d’idiomes i per poder viure experiències 

enriquidores. Per aquest motiu, conscients 

que alguns de vosaltres ja esteu pensant què 

fareu a l’estiu, volem informar-vos de les 

diferents possibilitats que teniu en aquest 

àmbit (cursos, treball combinat amb formació, 

etc.) i a quins països es pot anar i què s’ha de 

tenir present abans de viatjar. 

Així doncs, a nivell Europeu hi ha moltes 

entitats que realitzen estades, cursos i altres 

activitats. Ploteus, per exemple, és un portal 

oficial d’àmbit europeu que informa sobre el 

ventall formatiu al que poden optar els 

estudiants segons les seves necessitats. Es 

pot trobar informació sobre oportunitats 

d’aprenentatge i de formació, sistemes 

d’educació i formació, programes d’intercanvi i 

beques i informació sobre diferents aspectes 

a saber quan es va a viure a l’estranger. La 

web és http://ec.europa.eu/ploteus/

home.jsp?language=es 

http://www.euroguidance.net/Spanish/

Welcome.htm és una web de centres 

distribuïts per Europa per establir punts d’unió 

entre els sistemes d’orientació europeus. En 

aquesta web promouen la mobilitat orientant 

aquelles persones que desitgen estudiar o 

treballar a l’estranger i també, a persones que 

treballen com orientadores o professionals de 

l’orientació.  

 

Tot seguit us fem una ennumeració 

d’acadèmies que realitzen cursos i estades a 

altres països: 

▪ Easy languages Abroad: A la web 

www.easyidiomas.com es poden consultar 

els cursos dels que disposen per a totes les 

edats i nivells amb diferents destinacions a 

països com Austràlia, Canadà, USA, Regne 

Unit, Malta, Irlanda, Japó, Xina, Alemanya, 

França, campaments en Espanya, etc. 

Tel. 93 212 03 22 / Fax. 93 418 95 68 

info@easyidiomas.com 

▪ Consulting Idiomas Extrangeros és un 

centre que organitza programes a l’estranger 

dirigits a professionals, adults i també joves 

acompanyats de monitors, durant trimestres i 

cursos escolars. D’altra banda també 

organitza campaments i colònies, pràctiques i 

feina d’au-pairs. Els països on es poden 

realitzar són a Anglaterra, Escòcia, Irlanda, 

EEUU, Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, 

Malta, Alemanya, França, Bèlgica, Itàlia, 

Àustria, Suïssa, Portugal, Japó, Rússia, Sud-

àfrica i Espanya. Per a  més informació 

consultar a la web www.cie.es Tel. 

9 3 2 9 2 3 3 9 9 .  F a x .  9 3 2 0 2 2 5 2 6 

barcelona@cie.es  

▪ London Language Centre és una institució 

privada especialitzada en l’ensenyament 

d’idiomes. Es realitzen cursos a Barcelona i a 

l’estranger. Els programes estan dissenyats 

segons l’edat i els objectius que desitja 

aconseguir cadascun dels estudiants. Els 

països on disposen d’escoles són Gran 

Bretanya, Irlanda, França, Malta, Alemanya, 

Itàlia, Àustria, Canadà, Nova Zelanda, EEUU, 

India, Xina. Per demanar més informació es 

p o t  c o n s u l t a r  l a  w e b  

w w w . l o n d o n l a n g u a g e c e n t r e . c o m 

lala@londonlanguagecentre.com 

 

Si preferiu dirigir-vos a empreses de 

Tarragona, tot seguit en teniu algunes: 

▪ English Summer SA és una empresa 

dedicada a l’ensenyament de l’anglès i a 

l’educació en el lleure. Disposa d’acadèmia 

d’anglès i de sis campaments d’estiu, més de 

200 cursos d'idiomes a tot el món, i diversos 

programes educatius a colònies escolars. A 

més, els professors són nadius. Tel. 902 15 

30 49. Fax 977 23 45 19  

www.englishsummer.com 

▪ Celtic House és una acadèmia d’anglès 

situada a Tarragona que realitza diferents 

cursos d’anglès (particulars, en grup, adaptats 

a diferents edats), cursos d’estiu  a Irlanda per 

accelerar l’aprenentatge de l’idioma en un 

ambient familiar i vacances d’aprenentatge 

d’anglès per a grups de joves a Irlanda o 

Escòcia. 

Tel. 977 23 13 10-23-13-10  

hello@celtichouse.es 

▪ British School és una escola privada 

d’idiomes amb professors nadius.  

Realitzen cursos durant l’any i a l’estiu. 

També fan preparació per a exàmens 

Cambrigde. www.bstarragona.com/2010-11-

ca.html 

Tel. 977 211605. Fax 977 211605 

british@bstarragona.com 

▪ International House Tarragona. Ofereix 

classes d'idiomes per a infants a partir de 4 

anys, cursos específics per a joves, 

estudiants, adults i empreses. També es fan 

cursos preparatius per a exàmens com  el 

First Certificate i el PET. A més organitza a 

Tarragona la fase regional del concurs 

in terescolar  d ’ang lès de l  Fon ix. 

www.ihes.com/tar/  

Tel. 977234004  ihtarragona@tar.ihes.com 

▪ MILLS realitza cursos per a menors, adults, 

empreses i particulars. A més a més també 

organitza viatges d’immersió. D’altra banda 

disposa d’una casa al Catllar on poder 

practicar la comunicació en llengua anglesa 

fent activitats quotidianes.  

http://www.millstarragona.com/CATALAN/

Pagina%20dinici.htm 

Tel. 977 21 15 25. Fax.  977 24 70 97 

 mill_tarr@hotmail.com 

I per últim, us volem parlar del Goethe-

Institut que és l’Institut de Cultura 

d’Alemanya on es pot estudiar l’idioma. 

Disposa de centres d’ensenyament de llengua 

i cultura alemanya i fomenta la cooperació 

intercultural. Realitza cursos per a majors de 

18 anys, cursos d’estiu per a infants i joves de 

9 a 21 anys, cursos a distància i on-line, 

preparació per a exàmens oficials i certificats 

valorats a nivell internacional i, també, fan 

cursos per a professors d’alemany. 

Actualment hi ha una convocatòria de beques 

del MEC per a l’aprenentatge d’alemany. El 

període de lliurament de sol·licituds finalitza el 

31 de març de 2011. Per a més informació: 

MEC (convocatòria): 

http://www.educacion.es/educacion/becas-

y-ayudas/para-estudiar/idiomas.html 

Per mirar més cursos o obtenir més 

informació podeu visitar la web: 

http://www.goethe-cursosenalemania.es/

b e c a s / b e c a s - i d i o m a s . h t m l ● 
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Un/a tècnic/a en Treballs Forestals i de Conservació 
del Medi Natural, normalment, exerceix en entitats i 
empreses del sector forestal i agrícola i en finques de 
caça, parcs zoològics, centres de 
recuperació d’espècies, etc., que po-
den ser tant de caràcter públic com 
privat. 

Els llocs de treball poden ser: maqui-
nista forestal, silvicultor (conreu dels 
boscos), repoblador, desbrossador, 
bomber forestal, agent forestal, agent 
de medi ambient, guia de la natura, 
treballador d’un viver (viverista), 
col·laborador d'espais cinegètics  (agent rural) i pisci-
factories (instal·lacions destinades a la cria de peixos), 
col·laborador en centres d'interpretació de la natura i 
d'educació ambiental. 

Els estudis necessaris són el Cicle Formatiu de Grau 
Mig Treballs Forestals i de Conservació del Medi 
Natural. Aquest CFGM permet aprendre a organitzar i 
a gestionar una explotació agrària; a preparar, manipu-
lar i mantenir les instal·lacions, la maquinària i els 
equips; a realitzar els treballs per obtenir productes 
forestals; a encarregar-se del conreu de plantes en 

vivers: a plantar arbres i arbustos a la muntanya; així 
com el manteniment, la conservació, l’inventari i la de-
fensa de les masses forestals.  

Per estudiar el CFGM en Treballs 
Forestals i de Conservació del Me-
di Natural ha d’agradar la natura i 
el treball a l'aire lliure i s’ha de tenir 
interès per la ciència i la biologia. 

Per accedir a aquest CFGM és ne-
cessari tenir  graduat de l'ESO, si 
no és així, s’ha de superar una pro-
va d'accés per a CFGM. 

També, es pot accedir si es cursa qualsevol altre 
CFGM  o mitjançant un PQPI (Programa de Qualifica-
ció Professional Inicial)● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  TÈCNIC/A EN TREBALLS 

FORESTALS I DE CONSERVACIÓ 
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JORNADES DE PORTES      
OBERTES A LA URV 

La Universitat Rovira i Virgili farà 
unes jornades de portes obertes 
els dies 16 i 30 de març de 2011. 

Les sessions es faran durant els 
dos dies a les 9.30h  i a les 12h. 

Per obtenir més informació us po-
deu adreçar a la web: www.urv.cat  
o bé al Tel. 902337878 

 
Per a moltes persones és el mo-
ment de plantejar el nou curs esco-
lar i saber quins són els estudis uni-
versitaris que els permetran desen-
volupar les seves aptituds per com-
pletar la formació i per accedir al 

món laboral. 

En aquests moments, les universi-
tats catalanes ofereixen el seu ven-
tall d’ensenyaments, que inclouen 
títols universitaris oficials i propis. 
Abans d’escollir un ensenyament, 
és important conèixer les seves ca-
racterístiques: universitats on 
s’imparteixen, requisits d’admissió, 
objectius, competències, pràctiques, 
mobilitat, àmbits de treball, sortides 
professionals, perspectives de futur, 
nombre de places, ajudes a l’estudi, 
beques, etc. 

A continuació indiquem una web 
que posa a disposició informació de 
caràcter acadèmic i professional 
dels estudis de grau i màster uni-
versitari, enllaços d’interès i un 
glossari específic que t’ajudarà a 
conèixer millor els estudis. 

http://www14.gencat.cat/qpq/
AppJava/real/iniciar.do 

I FÒRUM PROFESSIONAL I DE 
L’OCUPACIÓ 

Els dies 17 i 18 de març se cele-
bra el primer fòrum sobre la for-
mació professional al Palau de 
Congressos de Tarragona.  

Durant aquest fòrum es presentaran 
uns 35 estands la majoria dels quals 
oferiran informació sobre les dife-
rents famílies professionals que for-
men la Formació Professional.  

A més a més hi ha la possibilitat 
d’assistir a xerrades, tallers i taules 
rodones. 

Per obtenir més informació http://
www.tarragona.cat/lajuntament/
conselleries/empreses/formacio/
forum-professional-point● 

A la província de Tarragona, només es pot      
cursar a:  

Institut d'Horticultura i Jardineria 
Autovia de Bellisens, s/n  
43204 - Reus  
Tel.977753929 - Fax.977756992  
Centre Públic  
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El CEOP és una altra de les entitats que 
formen part de la Xarxa d’Entitats d’Inserció 
de Tarragona. Tot seguit detallem els seus 
serveis i els col·lectius als que s’adrecen: 
FORMACIÓ PER AL TREBALL 
1) Formació ocupacional per aturats 
 Accions formatives adreçades a persones 
en situació d’atur que vulguin retornar al 
món laboral, subvencionades pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu. 
2)Formació continuada a treballadors 
(reciclatge) 
Cursos adreçats a treballadors/es en actiu. 
Hi ha dos modalitats de subvenció: pel 
Consorci per a la Formació Continua o per 
la Fundación Tripartita. ( Formació contínua 
Bonificada) 
3) Formació a mida per a empreses 
Cursos programats i organitzats a mida a 
partir de les necessitats formatives dels 
treballadors/es de l’empresa. 
4) Cursos oberts 
Cursos adreçats a particulars en general. 
5 )P rog rames  de  Qua l i f i cac i ó 
Professional Inicial (PQPI) 
Accions formatives acreditades pel 
Departament d’ Educació de la Generalitat 
de Catalunya amb la finalitat de 
proporcionar una formació bàsica i 
professional als joves que no han aprovat 
l’ESO, que els permeti retornar a 
l’ensenyament reglat mitjançant les proves 
d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig o 
entrar en el món laboral.  
REPÀS 
Des de l’any 1984 ininterrompudament es 
realitzen classes de repàs amb l’objectiu de 
facilitar a l’alumnat les eines necessàries 
per afrontar amb èxit el curs escolar amb un 
seguiment continu i una atenció totalment 

personalitzada. 
Catàleg de classes de repàs: 
- Classes de repàs progressives de tots els 
nivells: primària, ESO, cicles formatius, 
Batxillerat i Universitat. 
- Atenció individualitzada en funció de les 
necessitats de cada alumne. 
- Professors titulats amb experiència 
docent. 
- Grups reduïts (màxim 4 alumnes) o 
classes individuals. 
- Control diari assistència i avís a la família. 
- Elaboració d’informes per a la família. 
- Horaris adaptats ( matí i tarda) 
- Inici en qualsevol època de l’any. 
PREPARACIÓ PROVES ACCES CFGS, 
CFGM 
El curs de preparació a les proves d’accés a 
CFGS s’adreça a persones que volen 
accedir a un Cicle Formatiu de Grau 
Superior de formació professional inicial, 
però no tenen el títol de batxiller (o 
equivalent: COU, FP2, Universitat). Per 
presentar-se a la prova cal haver complert 
els 19 anys o complir-los durant l’any en 
què es fa la prova. També s’hi poden 
presentar les persones que tenen 18 anys i 
un títol tècnic del mateix grup d’itineraris del 
Grau Superior a què volen accedir. 
El curs de preparació a les proves d’accés a 
CFGM s’adreça a persones que volen 
accedir a un cicle formatiu de grau mitjà, 
però no tenen el títol de graduat en ESO. 
Per presentar-se a la prova cal haver 
complert els 17 anys o complir-los durant 
l’any en què es fa la prova.  
GRADUAT EN ESO 
- Opció A: tenir 18 anys complerts en el 
moment de la prova i no estar matriculat en 
els ensenyaments de GES. En el cas 
d’haver estat matriculat, cal haver-se donat 

de baixa tres mesos abans de la data en 
què comença el període d’inscripció a les 
proves lliures. 
- Opció B: - tenir 18 anys o complir-los dins 
l’any natural en què es fan les proves, 
aquesta edat es pot rebaixar fins als 16 
anys per a l’alumnat que tingui un contracte 
laboral que li impedeixi assistir al centre 
educatiu en règim ordinari, o què es trobi en 
procés d’obtenció d’un permís de treball o 
que sigui esportista d’alt rendiment. 
- haver finalitzat l’ESO sense haver obtingut 
el títol i no tenir més de 5 matèries 
pendents de qualificació positiva (compten 
com una sola matèria les cursades amb el 
mateix nom en diferents cursos) 
- haver finalitzat l’ESO durant els dos 
cursos anteriors al d’accés a les proves. 
SERVEI D’INTERMEDIACIÓ 
Aquest és un servei pensat per a tots els 
alumnes de CEOP. Es tracta de cobrir 
diverses necessitats dels alumnes en la 
intermediació laboral. 
- El centre ofereix a les empreses alumnes 
en convenis de pràctiques 
- Es faciliten als alumnes totes les ofertes 
de treball que arriben al centre i el contracte 
entre empresa i alumne. 
- Es faciliten a les empreses alumnes 
formats en el perfil que cerquen de les 
especialitats que imparteixi el centre. 
CONTACTE: 
Av. Roma 5 C , 1-2 – 43005 TARRAGONA 
Tel.: 977 252324/ 977215329  
Fax : 977 216505 
Horari d’atenció de dilluns a divendres:  
Matí: de 9 a 14 hores 
Tarda: de 16 a 20:30 hores 
A/e : intermediacio@ceop.es  
Web: www.ceop.es● 
 

ATENCIÓ A L’USUARI 

OFICINA JOVE TARRAGONÈS  

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

 (DE 10.30 A 14H I DE 16.30 A 20H)  TEL. 977251873 

PLAÇA IMPERIAL TÁRRACO, NÚM.1,  TARRAGONA 

www.oficinajove.cat/tarragones 

       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: CENTRE D’ESTUDIS I ORIENTACIÓ 

PROFESSIONAL S.L. (CEOP) 
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