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A l’Oficina
Jove resolem

tots els teus
dubtes!

Plaça de
la Imperial 

Tàrraco

Av. de Roma

Av. d’Andorra

Rambla Nova

Av. Prat de la Riba

Av. d’Estanislau Figueras
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Av. del President Lluís Companys

A l'Oficina 
Jove et podem 

ajudar!

Plaça de la Imperial Tàrraco, 1
Parc de
la Ciutat

Troba tota 
la informació 
a la pàgina web!

Espai Jove
La Palmera

Espai   
Jove  
Kesse

      tarragones@oficinajove.cat
      977 251 873

      @TarragonesOJ
      @TarragonesOJ

Dt. a dv. 9 a 14 h 
Juliol i setembre

Horari d’estiu
Dl. 9.30 a 13 h (en línia)
Dt. 9.30 a 13 h i 16.30 a 19 h
Dc. 9.30 a 14 h
Dj. 9.30 a 14 h i 16.30 a 19 h
Dv. 9.30 a 14 h

Horari



Altafulla – pijaltafulla@gmail.com
Constantí – joventut@constanti.cat
El Catllar, La Riera de Gaià, La Secuita 
i Perafort – mancomunatjove@gmail.com
El Morell – joventut.elmorell@gmail.com

La Canonja – joventut@lacanonja.cat
La Pobla de Mafumet, Creixell, Vilallonga del Camp 
i Els Pallaresos – mancomunatjove@tarragones.org
Roda de Berà – pij@rodadebera.cat
Salou – pij@salou.cat
Torredembarra – pij@torredembarra.cat
Vila-seca – pij@vila-seca.cat

Altres Punts 
d’Informació

Juvenil

Tarragona

La Canonja

Vila-Seca

Salou

Constantí

La Pobla de Mafumet
Perafort

El Morell

Creixell

Vilallonga del Camp

La Secuita

El Catllar
La Riera de Gaià

Torredembarra

Roda de Berà

Altafulla

L’Oficina Jove és l’equipament de 
referència on les persones joves fins 

a 35 anys poden trobar informació i 
assessorament sobre ocupació, 

formació, salut, cultura, 
mobilitat, participació, 

cooperació ...i molt més!

Servei de Treball 
i Referent 
d'Ocupació Juvenil

Definició de l'itinerari professional
Ajuda en la realització del currículum 
i la carta de presentació
Suport en la cerca i la 
inscripció a ofertes
Inscripció a la borsa de treball 
de l'Ajuntament de Tarragona
Preparació del procés de 
selecció i entrevista
Sessions formatives grupals

Servei d'Educació
Definició de l'itinerari formatiu
Assessorament en formació
Informació sobre: formació reglada 
i no reglada, formació ocupacional, 
estudis d'idiomes, ensenyaments 
artístics, formació en el lleure, 
ensenyament per a persones adultes, 
estudiar a l'estranger, acreditació 
de competències...
Sessions formatives grupals

Servei de Salut
Assessorament en: sexualitat i 
afectivitat, VIH/sida i altres infeccions 
de transmissió sexual, drogues 
i salut emocional
Prova ràpida del VIH i de la sífilis
Dispensació de preservatius gratuïts
Assessorament a professionals
Derivació a recursos especialitzats
Realització de la Jornada tècnica 
de Salut Juvenil

Servei d'Informació
Cultura
Mobilitat, turisme i vacances
Participació, solidaritat i cooperació
Tramitació de carnets
Ordinadors d'autoconsulta
Viatges i mobilitat

Garantia Juvenil
Informació sobre el programa
Inscripció al registre
Consulta d'oferta formativa


