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SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS           

INFO-SAL TARRAGONÈS 

És possible realitzar estudis post-

universitaris mitjançant una beca o 

ajut. En aquest butlletí fem una 

relació de les entitats que ofereixen 

aquests ajuts i us indiquem on es pot 

trobar més informació. 

L’Agència de Gestió d’Ajuts i de 

Recerca és un instrument de servei i 

de suport a les persones i a les 

institucions que constitueixen el 

sistema universitari i de recerca a 

Cata lunya.  Es tà  adscr i ta  a l 

D e p a r t a m e n t  d ’ E c o n o m i a  i 

Coneixement de la Generalitat de 

Catalunya i recull al seu web les 

beques o ajuts vigents, els 

destinataris que els poden sol·licitar i 

el termini establert per fer els tràmits 

necessaris. A més, es pot consultar 

l’estat de les sol·licituds en línia. 

D’altra banda, existeixen ajuts de 

finançament de matrícules de 

postgraus i màsters i disposicions 

mensuals d’ajut a l’estudi. 

Contacte: 

Adreça: Pg. Lluís Companys 23, 

08010 Barcelona  

Tel. 93 310 63 94 

Fax: 93 268 34 69 

A/e: informacio@agaur.gencat.cat 

Web: http://www.gencat.cat/agaur  

Atenció al públic: 

De l'1 de setembre al 30 de juny:  

De dilluns a dijous de 9h a 17:30h i 

divendres de 9h a 14h. 

De l'1 de juliol al 31 d'agost: 

De dilluns a divendres de 9 h a 14 h. 

I per últim, les universitats disposen 

de ajuts i beques pròpies com: 

- la UAB: http: //www.uab.es/

postgrau/. Consultar l’apartat Beques 

per a Màsters i Postgraus. 

- la UB http://www.ub.edu Beques i 

ajuts per a estudis de grau, màsters 

univeristaris, doctorats i màsters i 

postgraus propis● 

  

BEQUES PER A ESTUDIS DE MÀSTER I POSTGRAUBEQUES PER A ESTUDIS DE MÀSTER I POSTGRAU  

GENERALITAT DE CATA-
LUNYA-AGÈNCIA DE 
GESTIÓ D’AJUTS UNI-
VERSITARIS I DE RECER-
CA  

PREPOST, PROGRAMA 
DE PRÉSTECS UNIVERSI-
TARIS DE POSTGRAU. 

 

Pagament de matrícula i disposició men-
sual (termini fins al 30-06-2012). 

  

PREFE, PROGRAMA DE 
PRÉSTECS PREFE-
RENTS. 

Destinat a fer front a les despeses deriva-
des de l'estudi. 

MINISTERI D’ASSUMPTES 
ESPANYOLS I COOPERA-
CIÓ –AGÈNCIA ESPAN-
YOLA DE COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL-. 

BEQUES MAEC-AECID Adrecat a l'alumnat espanyol i estranger. 
Es fan diferents convocatòries. 

MINISTERI DE TREBALL I 
IMMIGRACIÓ 

BEQUES REINA SOFIA Per a l'alumnat espanyol resident a l'es-
tranger que vol cursar estudis a l'Estat. 

PROGRAMA FULBRIGTH BEQUES FULBRIGTH Adreçat a l'alumnat provinent d'Estats 
Units. 

Ajuts per a estudis de postgrau: 

MINISTERI D’ASSUMPTES EXTERIORS 
I COOPERACIÓ 

BEQUES, LECTORATS I PCI (PROGRAMA DE COOPE-
RACIÓ INTERUNIVERSITARIA) 

 

MINISTERI D’EDUCACIÓ 

BEQUES DE MOBILITAT PER A ESTUDIANTS MATRICU-
LATS EN MÀSTERS OFICIALS. 
BEQUES ARGO GLOBAL. 

COMISSIÓ EUROPEA ERASMUS MUNDUS. 
OBRA SOCIAL "LA CAIXA" BEQUES A EUROPA, ESTATS UNITS, ÀSIA I CANADÀ. 

FUNDACIÓ CAJA MADRID BEQUES A EUROPA, ESTATS UNITS, I CANADÀ. 

BANC DE SANTANDER BEQUES FÓRMULA SANTANDER. 

PROGRAMA FULBRIGTH BEQUES FULBRIGTH amb EUA 
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I       
CONEIXEMENT 

BEQUES BALSELLS GENERALITAT DE CATALUNYA EN 
COL·LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITY OF COLORADO 
AT BOULDER. 

Per a estudiar a l’estranger: 

MFC 
Ajuts per cursar màsters universitaris impartits per les universitats del sistema universitari 
català, l’objectiu dels quals sigui el foment i la difusió de la llengua catalana per al curs 2011-
2012 (MFC 2011). 

MASTD 
Beques de matrícula en màsters dsetinades a titulats universitaris en situació laboral d’atur 
(curs 2010-2011). 

QUEBEC-EX Programa de cooperació Catalunya-Québec. Beques d’exempció de matrícula. 
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INFO-SAL TARRAGONÈS 

Dintre de les noves ocupacions que han sorgit en els 

últims anys, n’hi ha tot un seguit d’elles que  estan rela-

cionades amb la millora de l’estat anímic, la superació 

de situacions amb alt nivell d’estrés, etc. Una d’elles és 

aquesta que presentem avui, i que està fonamentada 

en l’Artteràpia.  

L’artteràpia és un mètode terapèutic basat en l'expres-

sió artística, especialment a través de les arts visuals, 

destinat a millorar l'estat psíquic i emocional.  

S ’ut i l i t zen tècn iques  ar t ís t iques per  a 

l’autoconeixement, el desenvolupament personal, la 

millora de la salut i de la qualitat de vida. 

La Psicologia Humanista considera que l’ésser humà 

sà és aquell que desenvolupa tot el seu potencial inclo-

ent la creativitat, és d’aquí que sorgeix aquesta meto-

dologia. En ella es treballa la capacitat d’improvisació, 

la confiança en un mateix, la seguretat i l’expressió 

lliure... L’art suposa un 

aprenentatge i una investi-

gació personal que permet 

l’autoconeixement, fer dols, 

superar conflictes, desfer-

se de càrregues, etc. 

En l’àmbit espanyol hi ha 

l’”Associación Profesional espa-

ñola de arteterapeutas”, que és 

una associació professional sense 

ànim de lucre els objectius de la 

qual són regular la pràctica i la 

formació de l’artteràpia i ajudar a 

la consolidació i reconeixement 

oficial de la professió a l’Estat. 

L’ATE està formada per artterapeutes i altres profes-

sionals que donen suport voluntàriament. La seu està 

ubicada a Barcelona i a http://www.arteterapia.org.es/ 

hi trobareu més informació. 

Cal dir que també existeix un màster impartit per la 

Universitat Complutense de Madrid (UCM) a través del 

Centre de Recursos en Educació Artística (CREA). 

Aquest és el portal web de la Secció Departamental de 

Didàctica de l’Expressió Plàstica de la Universitat Com-

plutense de Madrid on podreu trobar més informació  

http://www.ucm.es/info/crea/ ● 

ACTUALITATACTUALITAT  
  

Diccionari de les ocupacions:  

ARTTERAPEUTA 
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PLA DE XOC DE L’HABITATGE 

El Govern de la Generalitat vol do-

nar sortida al dèficit històric en 

matèria d'habitatge amb l’anomenat 

Pla de xoc, que pretén acabar així 

amb els pisos buits administrats per 

la Generalitat, que en els darrers 

anys s'han triplicat. El pla pretén: 

-Reajustar els preus de lloguer. 

-Reconvertir el règim compravenda 

a lloguer amb opció de compra. 

-Règim permanent de convocatòries 

ofertes. 

D’aquests habitatges n’hi haurà que 

s’adjudicaran pel Registre de 

Sol·licitants d’Habitatges de Protec-

ció oficial, però n’hi ha que 

s’adjudicaran a part. Per això reco-

manem als interessats: 

-Que s’inscriguin a l’RSHPO, al 

Consell Comarcal per als empadro-

nats al Tarragonès, excepte Tarra-

gona que han d’anar al Servei 

Municipal del Habitatge. 

- Q u e 

en t r i n 

a la 

web i 

c o n -

s u l t i n 

e l s 

habitatges que els poden interessar 

i sol·licitin informació sobre aquests, 

ja que pot ser que hagin de fer una 

inscripció específica.  

http://www.agenciahabitatge.cat/

wps/portal/pladexoc   

Tel. 93 228 72 00● 

 

El màster va dirigit a persones amb llicenciatura 

en Belles Arts, Educació, Psicologia, Medicina, 

Sociologia o altres titulacions semblants. 
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El Centre Municipal de 

Formació i Ocupació de 

l’Ajuntament de Vila-seca 

compta des de fa anys amb el 

Servei d'Ocupació i Creació 

d'Empresa (SOCE).  

Aquest està ubicat al Centre 

Municipal de Formació i 

Ocupació "Antic Hospital", i té 

com a objectius prioritaris 

fomentar l'ocupació laboral per tal 

de situar en millors condicions dins 

el món del treball persones del 

municipi que estiguin en situació 

d'atur, així com donar suport a les 

activitats econòmiques existents i 

fomentar la creació de noves 

empreses.  

Les accions i projectes que du a 

terme són: 

Borsa de Treball: Per a persones 

desocupades o que busquen una 

feina millor. 

Programes ocupacionals: (segons 

convocatòria de la Generalitat de 

Catalunya) 

-Plans d’ocupació: per a persones 

desocupades. 

-Escola Taller: per a joves aturats 

d’entre 16 i 24 anys. 

-Taller d’ocupació: per a persones 

en situació d’atur majors de 25 

anys. 

-Itineraris Personals d’Inserció: per 

a persones que busquen feina. 

Club de la feina: autoconsulta 

d’ofertes per a persones que 

desitgin trobar feina o millorar-ne 

la que tenen. 

Personal del SOCE: Diego 

Castro i Marga Amarelle. 

Horari: de 10 a 13h de dilluns a 

divendres. 

Servei d’acollida a l’immigrant: 

Informació a les persones 

nouvingudes. 

Contacte: Sara Cochs.  

Consultar horari. 

Horari d’atenció general del 

centre: De 10 a 13 h i de 15:15 a 

20:30 h. Adreça: C/ De l’Hospital, 

nº 1. 

Tel. 977394325 Fax: 977394327  

A/e: soce@vila-seca.cat● 

ATENCIÓ A L’USUARI 

OFICINA JOVE TARRAGONÈS  

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT D’ÀMBIT COMARCAL  

EN TEMES D’HABITATGE, SALUT, INFORMACIÓ JUVENIL, TREBALL...  

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: AJUNTAMENT DE VILA-SECA  
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ELS NOSTRES MILLORS 

DESITJOS PER AL  

2012201220122012    


