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SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS          

INFO-SAL TARRAGONÈS 

Escoles Taller 

L’objectiu d’aquest programa és la 
formació i l'ocupació de joves 
aturats de 16-25 anys.  

S’alterna formació (6 mesos), 
treball i pràctica professional, 
realitzant  projectes amb la 
col·laboració d’entitats públiques o 
privades sense finalitat de lucre. 
Així els participants aprenen un 
ofici, treballant i cobrant el 75% de 
l ' S M I  ( s a l a r i  M í n i m 
Interprofessional).  

La durada màxima de la formació 
és de 2 anys.  

Qui no disposi de la titulació d’ESO, 
té la possibilitat d'assolir els 
objectius d’aquesta. 

La finalitat del programa és la 
realització de rehabilitació de 
l'entorn;  recuperació o promoció 
de patrimoni (artístic, cultural, 
històric o natural);  serveis amb 
benefici social o d'utilitat per a la 
c o m u n i t a t :  t e c n o l o g i e s , 
dinamització sòcio-cultural per 
generar sinèrgies en la xarxa 
cultural i social del barri, mediadors 
interculturals, reciclatge de residus, 

igualtat d’oportunitats, etc. 

Cases d’oficis: 

Programes mixtos de formació i 
treball. Van adreçats a joves 
menors de 25 anys. Es requereix 
un nivell de formació bàsica per 
accedir-hi (ESO, batxillerat, FP, 
etc.), i tenir manca d’experiència 
professional.  

Permet adquirir una formació de 
qualitat, realitzar un treball efectiu i 
participar en un projecte de 
dimensió pública i/o social. 

La durada màxima és d’un any. 
Durant els primers 6 mesos es 
percep una beca,  i els 6 següents 
es formalitza un contracte de 
formació. La retribució és del 75% 
del SMI. Les àrees d'actuació són: 
medi ambient i sostenibilitat 
energètica i agrícola, atenció a les 
persones, àmbits vinculats a les 
TIC, turisme i oci, etc. 

Tallers d’ocupació:  

Els participants han d’estar aturats 
i ser majors de 25 anys.  

La durada és d’un any. 

Es fa un contracte de formació i 

cobren el 150% de l'SMI des del 
primer dia. 

Amb aquests programes es 
realitzen obres o serveis d'utilitat 
pública i d'interès social, tals com: 
recuperació o promoció del 
patrimoni artístic, cultural, històric o 
natural, millora de condicions de 
vida de persones dependents, 
igualtat d'oportunitats; rehabilitació 
de l'entorn en zones rurals i 
urbanes i projectes que permetin 
l'adquisició de competències i 
realització de treball efectiu, 
millorant la qualificació professional 
i afavorint la  inserció laboral.  

Com que en els dos primers casos 
es fa un contracte de treball, és 
imprescindible que els estrangers 
que hi vulguin accedir hagin 
aconseguit abans del segon 
semestre autorització de treball.  

En el cas dels Tallers d’Ocupació, 
en canvi, l’autorització de treball és 
un requisit indispensable des de 
l’inici, ja que el contracte de 
formació es fa des del primer dia. 

Per a més informació: http://
www10.gencat.net/sac/AppJava/
servei_fitxa.jsp?codi=8402● 

FORMACIÓ PER FOMENTAR L’OCUPACIÓFORMACIÓ PER FOMENTAR L’OCUPACIÓ  

Existeix una sèrie de formació exclusiva per a treballadors en situació d’atur per tal de fomentar 

l’ocupació entre aquells col·lectius amb majors dificultats d’inserció (joves, dones…).  

En aquest INFO-SAL us parlarem de les Escoles Taller, les Cases d'Oficis (CO) i els Tallers d'Ocu-

pació (TO). Tot seguit us els detallem perquè tothom qui en desconegui la seva existència i/o fun-

cionament pugui accedir-hi si compleix els requisits: 
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INFO-SAL TARRAGONÈS 

Taller d’Ocupació i Casa d’Oficis al 

Consell Comarcal del Tarragonès  

Durant aquests mes de gener es 
publicarà al SOC les vacants per 
cobrir les places dels alumnes de la 
propera Casa d’oficis de Disseny 
de Pàgines Web i Xarxes 
Informàtiques i  de l  Tal ler 
d’ocupació d’Auxiliar d’Ajut a 
Domicili.  

Pel que fa a la Casa d’Oficis, els 
requists són estar aturat, inscrit al 
SOC, tenir menys de 25 anys i 
formació acadèmica bàsica. Hi ha 16 
places disponibles i es tindrà en 
compte el coneixement d’una llengua 

estrangera per tenir una major 
accessibilitat a les beques de la Unió 
Europea dins del  programa 
Leonardo. 

Per formar part del Taller d’Ocupació, 
les aspirants han de ser dones 
aturades, inscrites al SOC, majors de 
25 anys. Per aquest taller hi ha 8 
places. 

Cal estar atents a la publicació als 
taulells de les oficines del SOC o bé 
a la web: www.oficinatreball.net, tot i 
així els que formeu part de la Borsa 
de Treball en el Lleure del Consell 
Comarcal del Tarragonès rebreu 
aquesta informació junt amb les 
ofertes setmanals. Un cop publicada 
l’oferta hi ha un període de temps 

determinat per anar a la vostra 
oficina del SOC a inscriure-us a 
l’oferta corresponent i portar el vostre 
currículum. 

Es preveu que això sigui durant la 
2a quinzena de gener, i després 
de la selecció s’iniciarà la 
formació durant el mes de febrer●  

Diccionari de les ocupacions:                                                                           

MESTRE/A D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA    
A aquesta professió s’hi accedeix a través dels estudis de 
Magisteri que són una diplomatura de tres anys (és a dir, una 
carrera de 1r cicle). Distingim 6 especialitats de magisteri: 
educació Infantil, educació Primària, educació Especial, Llen-
gua estrangera, Educació Musical i Educació Física. 
L’ensenyament de magisteri en les seves diferents especiali-
tats permet dedicar-se a la docència en les etapes d’Infantil i 
Primària i poder seguir cursant estudis de segon cicle. 

El/la mestre/a ha d’intervenir a nivell d’alumnes, comunitat 
educativa i entorn social, de forma global i integradora.  

Entre les seves funcions destaca establir una relació amb els 
alumnes per ajudar-los en el procés d’aprenentatge, donar referències de valors i potenciar l’autonomia personal, la 
maduresa, competències i aptituds, etc. 

Hi ha una part pràctica dels estudis que es realitza en centres d’educació infantil i primària, on es pretén posar en 
contacte l’alumne amb la realitat escolar. 

Amb la titulació de Magisteri s’obté també el Certificat de Capacitació de Llengua Catalana.  

A través de totes les especialitats de magisteri es pot accedir a la llicenciatura de Psicopedagogia, i des de 
l’especialitat d’Educació Física es pot accedir també a la llicenciatura de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. 

Les sortides professionals inclouen centres educatius públics o privats (educació infantil i primària de l’etapa 
d’escolarització obligatòria), centres d’educació d’adults, centres penitenciaris, centres hospitalaris i serveis educa-
tius de suport  (camps d’aprenentatge, ajuntaments, etc.)●  

ACTUALITATACTUALITAT  

DADES D’INTERÈS 

UNIVERSITAT: La URV ofereix els ensenyaments 
que donen accés a aquesta professió. Per a ser 
mestre/a d’educació infantil i/o primària (en qualse-
vol de les seves especialitats) cal fer una diploma-
tura de primer cicle (190,5  crèdits) que s’imparteix 
a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia. 

Per a més informació www.urv.net, a l’apartat Do-
cència/1r i 2n cicle/Magisteri 
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Alumnes d’una de les cases d’oficis 
que va dur a terme el Consell Comar-
cal del Tarragonès. 
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Per iniciativa del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya i mitjançant el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, s’han posat en marxa 
6 Aules de Recerca Intensiva de Feina per 
accelerar la incorporació al mercat laboral.  

Aquesta iniciativa s’adreça a persones en 
situació d’atur que vulguin treballar, 
independentment de la seva procedència o 
temps que faci que es trobin sense feina, 
registrades a les Oficines de Treball com a 
demandants d’ocupació i que tingui un nivell 
bàsic d’informàtica (Internet). 

En aquestes aules hi ha personal tècnic i 
orientadors que assessoren els usuaris sobre 
com redactar un currículum vitae, com realitzar 
una entrevista de feina o com utilitzar de 
manera òptima les opcions que ofereix Internet 
per buscar feina i activar xarxes personals de 
contactes.  

A més dels ordinadors amb connexió a Internet, 
els usuaris també disposen de línies 
telefòniques per realitzar trucades i una 
plataforma web que ofereix accés a diferents 
portals de feina del mercat laboral adaptat a les 
ocupacions sol·licitades.  

Les 6 Aules s’han posat en marxa a l’OTG de 
Barri Gòtic de Barcelona i als Centres 
d’Innovació i Formació Ocupacional de 
L’Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Salt (Girona), Lleida i Tarragona..  

Aquesta última la podeu trobar a: 
CIFO Tarragona.  

Camí de la Budellera, s/n.  

Tel.  977 25 15 66  

E-mail: aula_cifotarragona.soc@gerncat.cat 

(tot i que properament es traslladarà al SOC de 
Sant Antoni Mª Claret)● 

EL 7 DE GENER TORNEM!!! 

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 16 A 19:30H 

ES RECOMANA CONCERTAR CITA 

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

RECURSOS LABORALS:  

AULA DE RECERCA INTENSIVA DE FEINA 

OFICINA DE SERVEIS A LA JOVENTUT                
DEL TARRAGONÈS 
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