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Donada la situació laboral actual i 
les dificultats per accedir al mercat 
de treball, la formació ens pot obrir 
portes a futurs llocs de treball. Les 
estadístiques demostren que les 
persones més formades tenen 
menys taxes d’atur que aquelles 
sense formació. Les trajectòries 
formativo-professionals coherents 
contribueixen a facilitar la inserció.  

La formació consisteix en: 
- L’adquisició de coneixements 
teòrics i tècniques específiques per 
desenvolupar una determinada 
activitat laboral. Els treballadors 
cada dia han d’aportar més al seu 
lloc de treball, respondre a diferents 
situacions canviants i ser més 
polivalents: “SABER”. 
- L’adquisició de coneixements 
instrumentals relacionats amb el 
mercat de treball. 

- L’adquisició d’un conjunt de 
capacitats, habilitats i actituds. 

Les tècniques són necessàries però 
no suficients, és necessari "SABER 
FER", és a dir, traslladar el 
coneixement en acció: 
Desenvolupar habilitats i 
perfeccionar-les. 

Tot plegat, facilita un canvi 
d'actitud: l’espai d’interrelació, de 
comunicació, d’orientació i de 
suport actuen com a elements de 
canvi d'actitud. Passem de “saber 
fer" a “SABER ESTAR”. El treball 
és una oportunitat de millora 
personal, és un factor 
d’autorealització personal i ens 
ofereix oportunitats d’enriquiment 
personal. Aquesta actitud constant i 
sostinguda contribueix a facilitar el 
nostre projecte professional i 
personal. 

Avantatges de la formació: 
Tant a nivell professional com 

personal, estimula la motivació: 
actualment l’aprenentatge forma 
part de tota la trajectòria 
professional. Les empreses volen 
treballadors/es més qualificats/ades 
i més formats/ades. Un dels 
principals factors pel qual els 
treballadors abandonen 
voluntàriament una empresa és per 
l’absència d’oportunitats de 
desenvolupament professional. La 
formació que ofereix l’empresa és 
un factor clau de la motivació pel 
lloc de treball. “VOLER FER”. 
Oferir formació indica preocupació 
pel desenvolupament de les 
persones treballadores. La formació 
augmenta la fidelitat a l'empresa i la 
cohesió de grup.  

Augment de l'autoconfiança: en 
adquirir nous coneixements i eines 
de gestió, s’augmenta l’autoestima i 
la satisfacció del personal, s’arriba 
als objectius marcats i retroalimenta 
l’autoconfiança. 

Estimula la creativitat: es generen 
idees noves i noves solucions.  

Actualment hi ha diferents itineraris. 
Gencat ens presenta el següent 
itinerari formatiu de formació 
reglada a http://
www20.gencat.cat/portal/site/
Educacio 

Altres entitats públiques i privades 
ofereixen formació no reglada, és 

a dir, activitats formatives no 
regulades pel sistema educatiu 
oficial. Aquestes titulacions no 
tenen validesa acadèmica (no es té 
una titulació oficial) però sí validesa 
professional.  

L’oferta formativa inclou des de 
cursos ocupacionals (per a 
persones aturades inscrites al 
SOC), fins a la preparació de 
proves d’accés, altres que 
permeten la introducció a nous 
coneixements, l’ampliació o el 
perfeccionament de  temàtiques. 

La durada, el preu, els objectius, la 
programació, la finalitat poden ser 
diferents en funció del tipus de curs 
(privat, subvencionat, altres), dels 
destinataris (treballadors aturats, 
treballadors en actiu, altres) i de la 
modalitat de formació (presencial, a 
distància, teleformació, mixta, 
altres). Aquesta formació prepara 
per accedir a una ocupació, per 
promocionar-se en un lloc de 
treball, per accedir o tornar al 
sistema educatiu reglat, per satisfer 
inquietuds personals, per formar-se 
en una determinada àrea de 
coneixement, etc. 

Per consultar el llistat de cursos 
que ofereix el Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) es pot entrar a:  
www.oficinatreball.cat Allà podreu 
veure que hi ha un seguit de 
centres col·laboradors amb el 
Departament de Treball que 
organitzen  formació per a tot tipus 
d’usuaris i alguns d’ells els veureu a 
l’última pàgina d’aquest butlletí● 

LA FORMACIÓLA FORMACIÓ  
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CAMPS DE TREBALL JOVES 

Són estades (normalment a l’estiu) 
on es combinen activitats lúdiques i 
de lleure amb la col·laboració en 
projectes (es fan treballs amb la 
comunitat local, tasques de 
protecció del medi, intervencions 
en el patrimoni, festivals...). 

Camps de treball a Catalunya i 
altres comunitats autònomes 

Subvencionats per la Generalitat, 
els que es fan a Catalunya 
acostumen a anar adreçats a joves 
entre els 14 i els 17 anys. I els que 
es realitzen a la resta de l’Estat, 
acostumen a acceptar gent a partir 
de 18 anys. En ambdós casos, 
però, hi ha excepcions en les 

franges d’edat. 

La durada d’aquestes estades és 
d’aproximadament 15 dies.  

Les inscripcions 
s’obren el 29 d’abril 
i finalitzen el 22 de 
juny ( les places 
s’adjudiquen per 
ordre d’inscripció). 
Abans de fer la reserva cal saber 
els codis dels camps que us 
interessen, tenir la documentació 
necessària i adquirir el compromís 
de treballar en el  projecte del 
camp.  Trobareu totes les 
indicacions i informació dels camps 
a www.gencat.cat/joventut  

Camps internacionals:  

La durada dels camps de treball 
internacionals pot ser des d’un 

mínim de 2 setmanes a un màxim 
de 6 mesos. Habitualment l’idioma 
vehicular és l’anglès i de vegades 
el francès. 

Alguns reben subvenció de la 
Generalitat, concretament els que 
organitza Cocat (de 18 a 30 anys). 
A www.cocat.org hi trobareu les 
diverses opcions a triar i com 
participar-hi. El termini és obert des 
del dia 17 de març. A part, Cocat 
també dóna cabuda en els seus 
projectes a l’estranger als joves 
entre 31 i 35 anys d’edat (però 
sense rebre subvenció). 

D’altra banda el Servei Civil 
Internacional també organitza 
camps a l’estranger de diferent 
durada, sense límit d’edat a partir 
dels 18 anys (www.sci-cat.org).  
D ’ a l t r e s  O N G ’ s  t a m b é 
n’organitzen● 

La feina d’informador/a juvenil a Catalunya es desen-
volupa normalment en Punts d’Informació Juvenil 
(PIJ’s) o bé en Oficines d’Informació Juvenil, espais 
regulats pel Decret 297/1987 i l’Ordre de 7 d’octubre 
de 1987. En aquesta legislació 
es contempla que la formació 
imprescindible per dur a terme 
aquesta feina ha de ser BUP/
Batxiller, FP2/CFGS o equiva-
lents. Però a més a més es va-
lora un  perfil d’una formació 
general superior emmarcada en 
l’àmbit de les ciències socials 
amb especialitzacions en temes 
c o m  l a  d i n a m i t z a c i ó , 
l’administració pública i, sobretot, polítiques de joven-
tut i informació juvenil. Si bé cal tenir present que per 
a totes aquelles persones que estan desenvolupant 
aquesta tasca, la Generalitat de Catalunya, des de la 
Secretaria de Joventut, organitza semestralment un 

Curs per a Informadors Juvenils de 4 dies de durada 
on es treballen diferents temes com la legislació, 
l’atenció al públic, gestió de la informació... i és un 
requisit que la persona que atén un PIJ la realitzi. 

Les funcions són: gestió de la 
informació (recerca, recull, tracta-
ment i elaboració), contacte di-
recte amb els/les joves (informar, 
orientar i assessorar i derivar cap 
a altres professionals en cas ne-
cessari, coneixement de la reali-
tat juvenil i de les necessitats 
dels joves), planificació, execució 
i difusió de programes, projectes i 
actuacions d’informació i asses-

sorament, gestió i coordinació amb altres equipa-
ments i professionals del PIJ i tasques educatives i 
treball de dinamització i coordinació amb els instituts i 
altres agents socials relacionats● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:                                                                           

TREBALL AMB JOVES: INFORMADOR/A JUVENIL 
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SOC: 
CIFO (Centre d’Innovació i Formació 
Ocupacional) 
Camí de la Budellera s/n Tarragona. 
Tel.977 251566 www.oficinatreball.net 
 

Sindicats: 
CC.OO (Entitat formativa CEPROM)C. 
August, 48,  43003 Tarragona. Tel. 
977 228396  

http://conc.ccoo.cat/ceprom 

 
UGT (Entitat formativa IDFO) 

C. Ixart, 11, 3r; 43003 Tarragona. Tel. 
977 245131 www.idfo.com 

USOC (Entitat formativa AFPES) 

C. Ramón y Cajal, 15, 1-1 Tarragona. 
Tel. 977249575 www.usoc.es  
 

Patronals: 
CEPTA (Confederació Empresarial de 
la Província de Tarragona) 

Av. Roma  7, 6è; 43005 Tarragona. 
Tel.  977 211966 www.cepta.es 
formacio@cepta.es 

PIMEC-SEFES (Patronal de les micro, 
petites i mitjanes empreses i els 
autònoms de Catalunya) 

Rambla Nova 41, 4t, Tarragona. Tel. 
977 211188   www.pimec.es 
pimec.tarragona@pimec.org 
 

Altres entitats: 
FOMENT DEL TREBALL NACIONAL 
Via Laietana 32; 08003 Barcelona. Tel.  
902521232 

formacio@foment.com 

www.foment.com 

FESALC (Federació de Societats 
Laborals de Catalunya) 

C. Aragó, 390-394, 3r.; 08013 
Barcelona  

www.fesalc.es/formacion.php 
formacio@fesalc.es 

MINISTERIO DE IGUALDAD: Instituto 
de la Mujer 

www.tt.mtas.es/mujer-ctest/ 

CONSULTEC (Formació i Noves 
Tecnologies) Tel. 902236666   

www.consultec.es; info@consultec.es 

METODO (Projectes Integrals de 
Formació) Tel. 900 812902 

Www.metodoconsultores.com 

metodo@metodoconsultores.com 

Entitats i centres municipals: 
CEP FRADA           
C. Soler 24, bxos. Tarragona. Tel. 977 
221013  

www.cepfrada.com 
frada@ecepfrada.com 

AULA MAGNA 
Pl. Alcalde Lloret 1, 2n; 43005 
Tarragona. Tel. 977 222277 
www.aulamagna.es 

CEASFOR 
C. President Francesc Macià, 5. 43830 
Tarragona. Tel. 902075275 

www.ceasfor.com 

CEOP (Centre d´Estudis i Orientació 
Professional) 

Av. Roma, 5, 1r 2a; 43005 Tarragona. 
Tel. 977243433 www.ceop.es 
info@ceop.es 

CREU ROJA 
Av. Andorra, 61; 43002 Tarragona. 
Tel.  977245062  www.creuroja.org 
tarragona@cruzroja.es 

NOVATÈCNICA, SL (Centre de 
formació ocupacional). 

C. Francolí, 52-54 bxos. 43006 
Tarragona (Torreforta) Tel. 977 
556031; www.novatecnica.es 
info@novatecnica.es 

FISS (Formació i serveis socials) 

C. Pare Palau 10; 43001 Tarragona. 
Tel. 977 211 221 www.fiss.es 
info@fiss.es 

FONS FORMACIÓ 
C/ López Peláez, 12 Bis Bxos.; 43002 
Tarragona. 977 228 815 
www.ffzm.com 

 tarragona@ffzm.com 
 

MASTER-D (TARRAGONA)  
C/ Pin i soler, Local 7; 43002 
Tarragona. 977 252 418 
www.masterd.es 

jlbemal@masterd.es 

 TAU FORMACIÓ 
C. Comte de Rius 21, 2n Tarragona. 
Tel. 977243030 
www.tauformacion.com 

info@tauformacion.com 

INSTITUT GAUDÍ DE LA 
CONSTRUCCIÓ 
C. Algars s/n, 43006 Camp Clar, 
Tarragona. Tel. 977550183 
www.igaudi.org 

igtarragona@igaudi.org 

DISCED 
C. Dr. Zamenhof, 3 bxos. Tarragona. 
Tel. 977 220890 

www.disced.net 

tarragona@disced.net 

CENTRE DE FORMACIÓ DE LA 
CAMBRA DE COMERÇ TGNA 
Av. Pau Casals 13, 1r. Tarragona. Tel. 
977230388 / 902219676 
www.cambratgn.com 

formacio_tgna@cambrescat.es● 

HORARI PIJ, PUNT DE SUPORT UOC I AULA 
D’ORDINADORS 

DE 9:30 A 19:30H DE DILLUNS A DIJOUS I  

DE 9:30 A 14:30H ELS DIVENDRES 

HORARI DEL SAL 

 DE DILLUNS A DIJOUS  DE 15:30-9:30H        

Si teniu algun dubte o  
suggeriment contacteu amb  

nosaltres al Tel. 977244500 o bé a 
joventut@tarragones.org o 

sal@tarragones.org 

RECURSOS FORMATIUS 
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