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SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS           
PÀGINA 1 

INFO-SAL TARRAGONÈS 

Davant la situació actual del mercat 

de treball, algunes persones opten 

per fer de voluntàries en camps de 

treball. Aquesta és una opció de gran 

enriquiment personal, però que a 

nivell laboral pot esdevenir tant útil 

com fer una formació, ja que és una 

manera de desenvolupar les nostres 

habilitats i capacitats professionals. 

Tant és així que l’Institut Català de 

Qualificacions Professionals de la 

Generalitat de Catalunya, per 

exemple, contempla les tasques 

realitzades com a voluntari i/o becari  

per tal d’acreditar experiència laboral. 

Això sí, sempre cal una Certificació 

de l’organització on s’hagi prestat 

l’assistència en la qual constin, 

específicament, les activitats i 

funcions realitzades, l’any en què 

s’han realitzat i el nombre total 

d’hores que s’hi ha dedicat.  

Què és un camp de treball? 

Un camp de treball o camp de 

voluntariat és un projecte de feina 

comunitària durant un període 

determinat que normalment dura 

entre 2 i 3 setmanes. En aquest 

projecte es realitzen tota una sèrie 

d’activitats encarades a donar un 

servei a la comunitat que els acull: 

formació, lleure, protecció de la 

natura, recuperació de patrimoni... 

Es pot accedir a un camp de treball 

des de diverses entitats i en diferents 

moments  de la nostra v ida 

(adolescència, joventut, edat adulta, i 

fins i tot un cop jubilats...).  

Cal diferenciar entre camps de treball 

nacionals (on es pot participar a partir 

dels 14 anys) i internacionals (que 

accepten només majors de 18 anys). 

Camps promoguts per la Direcció 
General de Joventut: 

Aquests camps reben el suport de la 

Generalitat de Catalunya, però són 

organitzats per entitats i associacions 

juvenils que combinen el lleure amb 

el servei a la comunitat. En aquests 

s’hi pot participar si es té entre 14 i 30 

anys. 

La pre-inscripció per a Camps de 

treball a Catalunya i a la resta de 

Comunitats Autònomes es podrà fer 

del 08 d’abril (a les 12h) fins al 14 

d’abril (a les 12h) durant les 24h del 

d i a .  a  t r a v é s  d e :  h t t p : / /
w w w . x a n a s c a t . c a t /
PortalPreinscripcions/ 
 

En canvi, ara ja es poden fer les pre-

inscripcions a  camps de treball 

d’intercanvi internacional per a 

persones de 18 a  30 anys que 

gestiona COCAT, fins al 30 d’octubre 

o fins a la finalització de places a 

través de www.cocat.org.  

Les places a aquests camps 

s’atorguen mitjançant sorteig, i un cop 

sapiguem que hem estat acceptats 

cal inscriure's i pagar una quota que 

garanteix les despeses d'allotjament, 

alimentació, direcció tècnica i 

animació i  l 'assegurança de 

responsabilitat civil. Aquesta quota 

oscil·la entre els 185€ (normalment 

els que es fan amb menors) fins als 

110 el camp més econòmic. A més a 

més,  cada persona s’ha de finançar 

el trasllat fins al lloc on es realitza el 

camp i buscar el transport. 

 

Els camps internacionals organitzats 

per altres entitats els podeu consultar 

escollint l’enllaç que preferiu d’entre 

els que trobareu a l’enllaç de camps 
de treball internacionals . 
 

Què tenir en compte? 

Per a escollir un camp de treball, en 

t’has d’informar dels objectius i el 

desenvolupament de cada camp de 

treball, de manera que encaixi amb 

allò per al que pots ser útil i que 

t’agrada. 

També cal tenir en compte les edats 

que accepta, les dates de realització, 

i el cost que comporta la seva 

inscripció, així com quin pot ser el 

cost i les facilitats de transport. 

Al següent link podreu consultar les 

fitxes en pdf dels diferents camps de 

treball disponibles a la web jove.org 

(hi podeu accedir directament clicant 

a l’enllaç Informació general ). 

Més modalitats de viatges solidaris  

Les mateixes entitats que trobareu a 

la web de la Generalitat, i d’altres, 

també organitzen en la seva majoria 

camps per a gent major de 30 anys, 

durant diferents èpoques de l’any i de 

diferent durada. 

Podeu consultar aquests viatges 

solidaris (camps de treball, estades 

solidàries, brigades...) en aquest link 

Entitats que organitzen aquestes 
vacances● 

ELS CAMPS DE TREBALL I EL RECONEIXEMENT DE ELS CAMPS DE TREBALL I EL RECONEIXEMENT DE 

L’EXPERIÈNCIA ADQUIRIDAL’EXPERIÈNCIA ADQUIRIDA  



 

 

SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS         
PÀGINA 2 

INFO-SAL TARRAGONÈS 

Aquest Cicle Formatiu de Grau Superior sorgeix amb la 

publicació del Reial decret 1684/2011  (LOE) i  substitu-
eix els CFGS d’Animació sociocultural i el d’Animació 

Turística (LOGSE).  

Una de les novetats d’aquesta nova titulació, és que ga-

ranteix el nivell de coneixement exigit en el diploma de 
director/coordinador d’activitats de temps lliure edu-
catiu infantil i juvenil (quan el CFGS d’animació Sòcio-

cultural només equival al títol de monitor/a en el lleure). 

Per accedir-hi cal complir un d’aquests requisits: 

− tenir el títol de batxillerat, 

− haver superat el curs de formació específic per a l'ac-

cés als CFGS d'acord amb l'opció cursada, 

− tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o 

equivalent a efectes acadèmics, 

− haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol 

modalitat de batxillerat experimental, 

− haver superat COU o el preuniversitari, 

− tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, 

− haver superat la prova d'accés a la universitat per a 

més grans de 25 anys. 

Les persones que no compleixen cap dels requisits es-

mentats han de superar una prova d'accés. Per presen-

tar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa 

la prova o 18 anys si es té el títol de tècnic de la mateixa 

opció del cicle al qual es vol accedir. 

Aquest grau capacita per programar, organitzar, imple-

mentar i avaluar intervencions d'animació sociocultural i 

turística, promovent la participació activa de les perso-

nes i grups destinataris i coordinant les actuacions dels 

professionals i voluntaris a càrrec. 

La durada és de 2.000 hores (1.650 al centre educatiu i 

350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos. 

Altres ocupacions que permet desenvolupar són: coordi-

nador/a i/o director/a d’instal·lacions juvenils;  animador 

o animadora sociocultural; dinamitzador/a i tècnic/a com-

unitari/a; assessor/a del sector associatiu; tècnic/a de 

serveis culturals; tècnic/a en informació juvenil; anima-

dor/a d'hotels, de vetllades i espectacles, o d'activitats 

recreatives a l'aire lliure en complexos turístics; cap de 

departament d'animació turística... 

Fins a la creació d’aquesta nova titulació el cicle 

d’animació sociocultural permitia treballar en centres de 

dia i serveis residencials per a gent gran, però en 

aquests moments cal continuar els estudis fins aconse-

guir la de titulat universitari d’Educació Social, segons 

indica l’Ordre ASC/32/2008, de 23 de gener, de convo-

catòria per a l'any 2008 per a l'acreditació d'entitats 

col·laboradores de diversos programes en l'àmbit dels 

serveis socials.  

El punt 6.8 de l’annex 1 de l’Ordre estableix el següent: 

“el personal que sigui contractat de nou per desenvolu-

par les funcions d’animador/a sociocultural haurà d’estar 

titulat en Educació Social.” No obstant això s’ha establert 

un període transitori per a les persones amb animació 
sociocultural que desenvolupen en l’actualitat la se-
va tasca en les residències i centres de dia per a 
gent gran, durant el que haurien d’assolir la titulació 

d’Educació Social o la capacitació suficient mitjançant 

una formació específica promoguda pel Dep.d’Acció So-

cial i Ciutadania. El termini actual, donat que s’ha per-

llongat, és fins el 31 de desembre de 2015 mitjançant 
una norma expressa● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  

TÈCNIC/A SUPERIOR EN ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA 
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CONNEXIÓ A INTERNET PER A LA 
RECERCA DE FEINA AL MORELL 

A partir del dia 2 d’abril, tots els dimecres 
i divendres de 9 a 10h els usuaris  de 
l’oficina local de treball tindran connexió 

gratuïta a Internet al Centre Cultural del 
Morell per tal de fer recerca de feina. 

Per a més informació o per inscriure-us 
contacteu amb la borsa de treball del 
Morell, gestionada a través del Consell 
Comarcal del Tarragonès en conveni 
amb l’Ajuntament del Morell.  

Dades de contacte: 

Telèfon: 977 8406 17  

A/e: oltreball@morell.altanet.org 

També us podreu inscriure als tallers 
de recerca de feina (currículum, en-
trevista, correu electrònic, i altres)● 

On es pot cursar:  Institut Francesc Vidal i Barraquer 
Av. Lluís Companys, 1 43005   Tarragona Tel. 977212836 

http://www.vidalibarraquer.net 

Centre: públic: Horari: diürn-matí 
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INFO-SAL TARRAGONÈS 

Des del Consell Comarcal del 

Tarragonès s’ofereix des de diferents 

àrees i municipis amb els quals s’ha 

signat conveni, un servei gratuït dirigit 

a la recerca de feina. Aquest va dirigit a 

persones aturades que cerquen treball, 

o també a aquelles que estan en 

procés recerca per a la millora de feina. 

En tots aquests espais hi ha el Club de 

la Feina, que consisteix en la consulta 

guiada i autoconsulta d’ofertes de 

treball provinents de diferents fonts i 

que s’actualitzen setmanalment.  
 

En el cas de les oficines locals de 

Treball del Morell i Constantí, a més a 

més també es fa intermediació entre 

persones aturades empadronades al 

municipi i empreses properes amb 

necessitat d’incorporar personal amb 

determinats perfils.  
 

Oficfina Local Treball del Morell 
C. Era del Castell, 5 

Tel.: 977 84 06 17 

A/e: oltreball@morell.altanet.org 

Dimecres i divendres de 10 a 14h. 
 

Borsa Treball de Constantí 
C. Alt de Sant Pere, 49 

Tel.: 610737195 

A/e: oficinadetreball@constanti.cat 

Dimarts i dijous de 9:30 a 13:30h. 
 

En el cas dels Punts joves (per a 

persones entre 12 i 35 anys) a més a 

més es desenvolupa un projecte 

d’acompanyament en la recerca de 
feina amb una atenció individual i 

personalitzada que comporta un 

seguiment de l’usuari amb més 

necessitats d’orientació.  
 

Punt Jove La Secuita, els dilluns de 

9.30 a 12.30h a l’Ajuntament, 1r pis.  

Punt Jove El Catllar, els dilluns de 

16.30 a 19.30h al Centre Cultural, 1r. 

Punt Jove La Pobla de Mafumet, els 

dilluns de 16.30 a 19.30h al Casal 

Cultural 3r pis.  

Punt Jove Perafort, els dimarts de 

9:30 a 12:30h a l’Ajuntament, 2n pis.  

Punt Jove Vilallonga del Camp, els 

dimecres de 10 a 13h al Punt Omnia.  

Punt Jove La Riera, els dimecres de 

16.30 a 19.30h a la biblioteca. 

Punt Jove Creixell els dimecres de 

16.30 a 19.30h a l’Hotel d’Entitats.  
 

A més a més en els Punts Joves: 

Derivació a la borsa de treball en el 
lleure del Servei Comarcal de Joventut 

del Tarragonès (per a persones 

titulades o amb experiència en lleure, 

educació i camp social).  
 

Informació juvenil d’àmbits diversos 

(formació, mobilitat, beques, salut, 

associacionisme, camps de treball...). 
 

Bústia de propostes i suggeriments 
pel que fa a les activitats que fan els  

ajuntaments o el punt jove. 
 

I Connexió a internet al Catllar, La 

Riera de Gaià, Vilallonga del Camp i 

Creixell. 
 

En conveni amb l’Ajuntament de 

Tarragona i la Direcció General de 

Joventut de la Generalitat de 

Catalunya, des de l’Oficina Jove 
Tarragonès, ubicada a la Pç. Imperial 

Tàrraco, 1 de Tarragona, també 

s’ofereix el Servei de Treball que atén 

a totes les persones joves de la 

comarca. L’horari de 9 a 14h de 

dimarts a divendres i dimarts i dijous 

també de 16:30 a 19:30h. 
 

A més a més també s’ofereix el Servei 

de Salut, informació general, i es fan 

carnets d’estudiant internacional, 

mestre internacional i alberguista. 

Per a més informació i per demanar 

hora al 97251873● 

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: BORSES DE TREBALL I PUNTS JOVES 

DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS 
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