


En el context social, econòmic i laboral actual és imprescindible tenir a mà el
màxim d’informació de totes les opcions i possibilitats de formació i ocupació.
Per això, des de l'Ajuntament de Tàrrega i el Pla Educatiu d'Entorn 0-20, us
oferim aquest recurs que pretén ser una guia actualitzable per conèixer i accedir
ràpidament a tots els recursos que tenim a prop.

És una eina pensada per a tota la ciutadania i tenint ben present la importància
de la formació contínua, per l’enriquiment personal i pel retorn que té en la resta
de la societat el fet que cadascú potenciï al màxim les seves capacitats i
habilitats. 
És una guia per a totes i tots,  pensada i adreçada especialment per a les famílies
i professionals que treballen educant i orientant a persones de totes les edats que
necessiten ajut per iniciar, mantenir i, si cal, reconduir la seva trajectòria
educativa i/o professional.

A Tàrrega, a l’Urgell i a les nostres contrades tenim un ampli conjunt de recursos
per estudiar, per trobar feina, per a l’emprenedoria i per a reciclar-nos
professionalment, que hem de posar en valor i promocionar per tal que la nostra
ciutadania, especialment les persones més vulnerables, tinguin el màxim
d’oportunitats d’inserció laboral. 

Esperem que sigui un instrument útil per construir uns bons itineraris educatius i
laborals i millorar els estudis, la recerca de feina i l’estabilitat per tal d’avançar cap
a una societat més pròspera, lliure i equitativa. Perquè és ben sabut que
l’educació i la feina digna són peces bàsiques per a la transformació social.

Xavier Rossell-Aparicio
Regidoria de Ciutadania, Educació i Treball     
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SERVEIS EDUCATIUS DE L'URGELL
Av. Ondara, 3
Tel. 973 312 318
https://serveiseducatius.xtec.cat/urgell/

QUI SOM?

Els Serveis Educatius del Departament d’Educació donen suport i
assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells
educatius no universitaris.
El  Servei Educatiu de l´Urgell  està format per un equip multidisciplinari: 

- CRP (Centre de Recursos Pedagògics): Som un equip que dona suport a
l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i
professorat, especialment en temes de formació permanent, de recursos
pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona.

- EAP (Equip d’assessorament i orientació psicopedagògic): Equip que
dona suport al professorat i als centres educatius en resposta a la diversitat
de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives
especials, així com a les seves famílies.

- ELIC (Equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i
cohesió social): Dona suport al professorat en l’atenció a la diversitat
relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o
amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius
i els plans educatius d’entorn.

El Servei Educatiu també treballa de forma coordinada amb el CREDA
(Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius) de Lleida i amb el
professorat que atén l’alumnat amb discapacitat visual.
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Suport i assessorament en estratègies organitzatives, didàctiques i
metodològiques per a l’assoliment de les competències bàsiques.
Suport en la tutoria i l’orientació educativa.
Detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge, socials, motrius i
fer avaluacions psicopedagògiques.
Assessorament sobre el procés d’escolarització en necessitats
educatives específiques i especials (NEE).
Orientacions per a l´elaboració dels plans de suport individualitzats.
Suport en la prevenció de l’abandonament escolar prematur.
Suport en el tractament integrat de llengua i continguts.
Planificació i gestió del catàleg de formació del professorat de la
zona.
Suport i assessorament en didàctica, innovació i/o planificació: plans
de millora, TAC, suport a la lectura…
Servei de préstec de maquinari, vídeos i textos especialitzats en
temes educatius.
Suport a projectes internacionals pel desenvolupament del
plurilingüisme i de les competències comunicatives dels alumnes.
Suport i difusió en les diferents actuacions del Pla Educatiu d´Entorn
0-20.

Els centres, mitjançant els seus equips de direcció.
Col·lectius de docents, d’especialitat, de nivell, d’interessos, etc.
Els docents directament.
Altres entitats vinculades a l’Educació.

QUÈ OFERIM?

QUI POT FER DEMANDA DELS SERVEIS?
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El Pla Educatiu d'Entorn (PEE) 0-20 de Tàrrega és un pla coliderat pel
Departament d'Educació i l'Ajuntament de Tàrrega. Aquest projecte
pretén esdevenir un punt d'articulació i palanca de l'acció de la xarxa
educativa, per tal d'aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat a
través de la construcció d’itineraris educatius personalitzats que
vinculin aprenentatges formals i no formals, l’impuls de la
corresponsabilitat entre escola i família, l'atenció a infants i joves de
Tàrrega dels 0 als 20 anys i l'orientació educativa.

Generació d'un contínuum educatiu (formal i no formal) que
incrementi les possibilitats d’èxit acadèmic, personal i relacional de
l’alumnat.

Orientació i acompanyament a l’alumnat i les seves famílies dels 0
als 20 anys, especialment en la transició d’etapes educatives i en risc
d’abandonament a través del SOAC.

Potenciació de la participació de l'alumnat tant en el centre com en
l’entorn educatiu.

Promoció de l’acció tutorial compartida com a eina per facilitar la
implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles.

Promoció de l’ús de la llengua catalana com a element de cohesió
social i l’educació intercultural en un marc d’elements i valors
compartits.

SERVEIS EDUCATIUS DE L'URGELL
Av. Ondara, 3
Tel. 973 312 318 (ext. 3)      973 311 608 (ext.230) 
eherna68@xtec.cat     /     ensenyament@tarrega.cat
https://serveiseducatius.xtec.cat/urgell/categoria/pee/
Instagram: @pee_trrg

QUI SOM ?

QUÈ OFERIM ?
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Potenciació dels estils de vida saludables i la pràctica regular de
l’activitat físicoesportiva.

Professionals educatius de Tàrrega
- Equips directius

- Equips docents

- Serveis Educatius
Alumnat i famílies dels centres educatius de Tàrrega.
Entitats, associacions i empreses de Tàrrega i del territori.
Organismes i representants municipals de l'Ajuntament de Tàrrega.
Organismes i representats de les direccions i subdireccions del
Departament d'Educació.

A QUI ENS DIRIGIM?

- PAS

- Professionals de l'àmbit socioeducatiu

Per ser atesos i ateses pel PEE 0-20 de Tàrrega, demaneu cita prèvia a
través dels següents canals:  

Telèfon: 973 312 318 (extensió 3) 973 311 608 (extensió 230)
Correu electrònic: eherna68@xtec.cat       ensenyament@tarrega.cat
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Orientació  i acompanyament a  l´alumnat, les seves famílies i els/les
agents educatius en el procés de construcció de trajectòries
personals, acadèmiques i socials.

Col·laboració  amb els centres educatius en el desenvolupament
d’itineraris educatius  personalitzats posant en contacte els infants i
joves amb les entitats i serveis que duen a terme activitats diverses
de caire no formal (esports, lleure, artístiques, reforç acadèmic…).

Col·laboració en el seguiment de l´alumnat en risc d'abandonament
i/o absentisme escolar a través d´accions de prevenció, detecció i
d'intervenció educativa.

Proporcionem suport a les famílies buscant reforçar la seva tasca
educadora i acompanyant-los en les diferents etapes educatives i de
desenvolupament dels seus fills i filles.

SERVEIS EDUCATIUS DE L'URGELL
Av. Ondara, 3
Tel. 973 312 318 (extensió 3) 
https://serveiseducatius.xtec.cat/urgell/categoria/pee/
Instagram: @pee_trrg
Correu electrònic: ateixi25@xtec.cat

QUI SOM ?

El Servei d´Orientació d´Àmbit Comunitari (SOAC) del PEE 0-20 de
Tàrrega és un servei públic que depèn del Departament d´Educació i
que compta amb la figura de l'Orientadora d´Àmbit Comunitari (OAC) i
es complementa amb els/les professionals del nostre territori.

QUÈ OFERIM?
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A QUI ENS DIRIGIM ? 

A famílies, alumnat des dels 0 fins als 20 anys, professionals educatius,
entitats i associacions.

Per ser atesos i ateses al SOAC, demaneu cita prèvia a través dels
següents canals:  

Telèfon: 973 310 116 (extensió 3) 
Correu electrònic: ateixi25@xtec.cat
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EDUCACIÓ
INFANTIL DE 

PRIMER CICLE 
(0-3 anys)
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Menjador.
Aula de psicomotricitat.
Pati exterior ampli al qual es pot accedir directament des de totes les
aules.

C. Berenguer IV, s/n · Tàrrega
Tel. 973 311 475 - 682 572 275
c5006914@xtec.cat 
www.tarrega.cat/llarinfants

OFERTA ESCOLAR
Capacitat autoritzada: 90 places.

EQUIPAMENTS

SERVEIS
Menjador de 13.00 h a 15.00 h.

HORARI
De 8.00 a 13.00h i de 15.00 a 17.00h.
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2 aules de nadons amb canviador, biberoneria i dormitori d’ús
exclusiu.
2 aules de P-1 i 2 de P-2 amb canviador i lavabos.
Cada aula té accés directe d’ús exclusiu al pati exterior.
1 sala multiús.
Gran pati exterior.

Av. Ondara, s/n · Tàrrega 
Tel. 973 311 582 - 659 087 372
c5009332@xtec.cat 
www.tarrega.cat/llarinfants

OFERTA ESCOLAR
Primer cicle d’educació infantil amb dues aules per cada nivell.

EQUIPAMENTS

SERVEIS
Menjador de 13.00 a 15.00h.

HORARI
De 8.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h.
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Acollim infants a partir de 4 mesos d'edat
Capacitat per a:  dues aules de nadons

Dormitori.
Aula de psicomotricitat.
Aula de música.
Menjador.
Pati exterior amb accés directe des de les aules.

Menjador amb cuina pròpia.
Acollida matinal i servei de permanència de tarda.
Anglès amb el mètode Kids and Us.
Departament d’orientació psicopedagògica.
Suport i acompanyament tutorial a les famílies.
App Clickedu amb contacte directe família-tutora.
Oberta per Setmana Santa i durant el mes de juliol.

C. Mare Vedruna, 15
Entrada pel C. Dr. Fleming, s/n - Tàrrega
Tel. 973 310 116
vedrunatarrega@vedruna.cat 
www.vedrunatarrega.cat

A través d’una llar actual, moderna, acollidora, d’ensenyament actiu,
emprenedora, amb propostes de renovació pedagògica i oberta a les
famílies, pretenem que els infants vagin assolint seguretat i alegria per
ajudar-los a créixer, a desenvolupar i estimular al màxim les seves
capacitats tot adquirint nous aprenentatges basats en l’autonomia, els
hàbits, la gestió emocional, la convivència i la socialització

OFERTA ESCOLAR

dues aules  d’un a dos anys 
tres aules de dos a tres anys.

EQUIPAMENTS

SERVEIS
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Acollida i permanència a la tarda.
Activitats per a les famílies (AMPA).

De 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00h.
Ampliació d'horari per l’AMPA: matins, de 8.00 a 9.00h; tardes, de 17.00 a    
18.45h, excepte els divendres fins les 17.45 h.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

HORARI
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EDUCACIÓ
OBLIGATÒRIA 

(3-16 anys)
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Educació infantil: 3-6 anys.
Educació primària: 6-12 anys.

Laboratori.
Aules de música, d'ordinadors, d'estudi, d'idiomes i d'educació especial.
Gimnàs.
Biblioteca.
Hort escolar.
Pista poliesportiva.
Patis d’esbarjo amplis.

Acollida matinal i de tarda: De 8.00 a 9.00h i de 16:30 a 17:30h.
Menjador escolar amb cuina pròpia. Reutilització de llibres de text.
Equip d’assessorament: psicopedagoga, logopeda, treballadora social i
tècnica d’integració social.
Transport escolar.
Activitats complementàries al llarg de tot el curs.
Associació de famílies.

Pl. Europa, s/n · Tàrrega 
Tel. 973 310 700
c5004531@xtec.cat 
https://agora.xtec.cat/ceip-angelguimera/

Un professorat atent i format al dia d’avui. Una escola amb idees i Pla
d’Autonomia propi. Un projecte educatiu i una àmplia varietat de programes
i projectes d’innovació.
Una educació que desperta la inquietud i la sensibilitat de l’alumnat.
Una associació de famílies activa.

OFERTA ESCOLAR

EQUIPAMENTS

SERVEIS
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Activitats esportives de 16.30 a 17.30h.

Educació infantil, de 9.00 a 12.30h i de 15.00 a 16.30h.
Educació primària, de 9.00 a 12.30h i de 15.00  a 16.30h.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Organitzades per l’AMPA:

HORARI
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Educació infantil: 3-6 anys.
Educació primària: 6-12 anys.

Equipaments informàtics, psicomotrius i esportius.
Material didàctic, material de música i material audiovisual.

Acollida matinal i extraescolars. 
Servei de menjador amb cuina pròpia.
Equips d’assessorament: psicopedagoga, logopeda, treballadora social,
fisioterapeuta i tècnica d’integració social.
Associació de famílies.

C/ Pau Casals, 15 · Tàrrega 
Tel. 973 314 306
c5008790@xtec.cat 
https://agora.xtec.cat/escola-mmm-tarrega/

La nostra escola treballa perquè els infants aprenguin en un clima de
respecte a la diversitat. Es posa èmfasi en el desenvolupament d'hàbits
d’autonomia. S’utilitza el recurs de la cinesiologia per al benestar emocional i
es potencia el treball d’activitats entre nivells com ambients, tallers, reptes i
projectes per oferir un aprenentatge personalitzat a cada infant.

OFERTA ESCOLAR

EQUIPAMENTS

SERVEIS

19

https://agora.xtec.cat/escola-mmm-tarrega/
https://www.google.es/maps/place/Escola+P%C3%BAblica+Maria+Merc%C3%A8+Mar%C3%A7al/@41.6445223,1.1307658,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x12a699327a4a322b:0x5d4048fadf8d81a3!2sEscola+P%C3%BAblica+Maria+Merc%C3%A8+Mar%C3%A7al!8m2!3d41.6445223!4d1.1329545!3m4!1s0x12a699327a4a322b:0x5d4048fadf8d81a3!8m2!3d41.6445223!4d1.1329545
https://agora.xtec.cat/escola-mmm-tarrega/


Migdia, de 12.30 a 13.30h.
Tarda, de 16.30  a 18.00h.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

HORARI LECTIU
Educació infantil i primària, de 9.00 a 12.30h i de 15.00 a 16:30h.
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Educació infantil: 3-6 anys.
Educació primària: 6-12 anys.

Aules de música, idiomes i psicomotricitat.
Aula-taller d'expressió plàstica.
Dues aules d’informàtica i dues aules d’educació especial/audició i
llenguatge.
Equipament SIEI (Suport intensiu d’escolarització inclusiva).
Gimnàs, menjador i cuina.
Biblioteca.

C/ Ramon i Cajal, 8 · Tàrrega 
Tel. 973 310 648 / 648 332 844
c5004462@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/ceip-jacint-verda- guer-tarrega/

L’Escola Jacint Verdaguer ha col·laborat en l’educació dels infants de
Tàrrega des de l’any 1934.
Volem continuar sent una escola de referència al municipi i per això
situem l’alumnat al centre de tota intervenció educativa. L’alumnat és
l’autèntic protagonista del procés d’aprenentatge.
Un dels objectius que tenim és potenciar la creativitat de l’alumnat al
llarg de tota la etapa. Comptem doncs, amb projectes singulars per les
àrees d’educació artística.
Si som creatius el futur és nostre. Cal que deixem volar la imaginació,
gaudim de cada nova experiència o descobriment. I així, dia a dia,
treballant anem creixent com a persones i fent camí plegats.

OFERTA ESCOLAR

EQUIPAMENTS
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Migdia, de 12.30 a 13.30h.
Tarda, de 16.30 a 18.00h.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Organitzades i gestionades per l’AMPA:

HORARI LECTIU
Educació infantil i primària, de 9.00 a 12:30h i de 15.00 a 16.30h.

ACCIONS EN LÍNEA
EIX-MOODLE
https://educaciodigital.cat/ceip-jacint-verdaguer-tarrega/moodle/
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Educació infantil: 3-6 anys. 
Educació primària: 6-12 anys.
Educació secundària obligatòria: 12-16 anys. 
Batxillerats: Ciències Socials i Humanitats, Ciències Experimentals i
Tecnologia.
Batxibac. Batxillerat dual.
CFGM: Tècnic/a d'atenció a persones en situació de dependència.

Aules de música, audiovisuals, idiomes, plàstica, psicomotricitat,
gimnàs i pavelló poliesportiu. 
Laboratoris de ciències, tecnologia i robòtica. 
Biblioteca, sala d’actes i sala de conferències. 
Aula de CF equipada específicament per realitzar la formació més
pràctica. 
Dos patis exteriors amplis, menjador i cuina.
Aules equipades amb pissarres digitals, panells interactius i ús de
Chromebooks i Google Apps for Education a primària i secundària.

C. Mare Vedruna, 15
Tel. 973 310 116
vedrunatarrega@vedruna.cat 
www.vedrunatarrega.cat

Escola de 0 a 18 anys que impulsa l’aprenentatge globalitzat a partir d’un
entorn cooperatiu, interdisciplinari i competencial, promovent
l’autonomia dels alumnes i fomentant les actituds emprenedores.
Eduquem en la capacitat de lideratge personal i social, tenint en compte
els diferents ritmes de cada alumne/a amb un currículum competencial
que els convida a participar, opinar, responsabilitzar-se i comprometre’s.
Apostant de valent pel treball emocional, l’educació integral i el
compromís amb la no-violència i amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible.

OFERTA ESCOLAR

EQUIPAMENTS
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Suport i acompanyament tutorial a tots els nivells. 
DOIP (Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica):
logopeda, treballadora social i tècnica d’integració social). Conveni amb
l’Hospital Sant Joan de Déu.
Itinerari psicopedagògic a les diferents etapes.
Activitats complementàries de teatre, coral, idiomes, esports, art...
Exàmens oficials de Cambridge a la mateixa escola, auxiliars de
conversa en anglès. Preparació de les Proves d’Accés a la Universitat.
Plataforma Clickedu de gestió acadèmica i control informatitzat i amb
comunicació diària de les faltes d’assistència.
Projecte Creixem Junts, Programa Salut i Escola, Pla Educatiu d’Entorn
0-20 i Pla Català de l’Esport.
Servei Comunitari.
Col·laboració amb les entitats de l’entorn. 
Menjador amb cuina pròpia. 
Associació de mares i pares: extraescolars, xerrades i d'altres activitats.

SERVEIS
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Gestionades per l’AMPA. 
Acollida matinal, permanència a la tarda, esports, anglès, coral,
patinatge, estudi dirigit, teatre, hoquei, preparació d'exàmens de
Cambridge,...
També activitats per a les famílies: coral, conversa en anglès,
consciència corporal, entre d'altres.

Infantil i primària, de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00h. 
Educació Secundària Obligatòria, de dilluns a dijous de 9.00 a 13:30 h i
de 15.00 a 17.00h. Els divendres  només al matí.
Batxillerat, de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h.
CFGM d’atenció a persones en situació de dependència, de dilluns a
divendres de 8.00 a 14.30h (possibilitat de modalitat semipresencial).

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

HORARI LECTIU
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Educació infantil: 3-6 anys. 
Educació primària: 6-12 anys. 
ESO: 12-16 anys.

Laboratori.
Biblioteca.
Aules equipades amb canó i PDI.
Aules de tecnologia-robòtica, audiovisual (TV Pia), informàtica,
psicomotricitat, educació especial i de desdoblament.
Pista esportiva i pati d’infantil.
Menjador d’infantil, primària i ESO.

Pl.Carles Perelló, 1 · Tàrrega 
Tel. 973 310 155
tarrega@escolapia.cat 
https://tarrega.escolapia.cat/

Som una escola al servei de les famílies en la construcció de persones
lliures, competents i compromeses amb l’educació i amb el territori, en
sintonia amb el projecte educatiu d’Escola Pia Catalunya.
Volem que els nostres alumnes esdevinguin ciutadans i ciutadanes
capaços de millorar el món amb un profund respecte per les persones i
l’entorn.
Potenciem l’educació en valors com un dels eixos importants de la
formació integral que ofereix l’escola mitjançant l’acció tutorial, formació
de delegats, activitats solidàries i de voluntariat.
Finalment, fem una aposta per la innovació pedagògica amb el Projecte
per a la Interdisciplinarietat a l’Aula (Projecte SUMMEM) fomentant
l’aprenentatge per competències, l’aprenentatge cooperatiu i el rigor
pedagògic amb l’objectiu d’adaptar-nos als reptes de la societat del segle
XXI.

OFERTA ESCOLAR

EQUIPAMENTS
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Acollida matinal de 8.00 a 9.00h i permanència de 17.00 a 18.00h.
Menjador escolar amb cuina pròpia.
Reutilització de llibres de text.
Equip d’assessorament psicopedagògic i d’orientació acadèmica.
Transport escolar.
Associació de famílies (AFA).
Programes de suport a l’escola, de salut a l’escola i natació.
Assistència mèdica (mútua FIATC).

Educació infantil i primària, de 9.00 a 13.00h i de 15.00 a 17.00h.
Educació Secundària Obligatòria, de 9 a 13.30h i de 15.00 a 17 h. Excepte:
dimecres, de 8.00 a 13.30 h i de 15.00 a 17.00h i divendres, de 8.00 a
13.30h i la tarda lliure.

SERVEIS

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Activitats esportives, aeròbic-jazz, anglès, robòtica, música i grup Mou-te.

HORARI LECTIU
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Etapes infantil, primària, ESO i postobligatòria.
Escolaritat compartida.
Escolaritat a temps complet.

Menjador
Aula d’informàtica
Pantalles digitals a les aules
Pati amb elements adaptats per a tots i totes.

Acollida matinal.
Extraescolars.
Activitats de lleure, sortides i colònies, menjador i transport escolar. 
Activitats complementàries: Piscina, caninoteràpia i equinoteràpia.

C/Simó Canet, s/n · Tàrrega
 Tel. 973 311 837 – 607 612 238 
c5004516@xtec.cat 
www.xtec.cat/centres/c5004516

L’Escola Santa Maria de l’Alba atén alumnes de les comarques de l’Urgell
i la Segarra amb necessitats educatives especials i d'edats compreses
entre els 3 i els 21 anys. Amb l’objectiu d’acompanyar els i les nostres
alumnes perquè puguin esdevenir persones el més autònomes possible,
potenciant el seu autoconeixement, vetllant pel seu benestar físic i
emocional.

OFERTA ESCOLAR

EQUIPAMENTS

SERVEIS

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Esports i activitats culturals i lúdiques.

HORARI LECTIU
De 9.00 a 12.00h i de 15.00 a 17.00h.
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ESTUDIS
POSTOBLIGATORIS 

(a partir de 16 ANYS)
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ESO: 12-16 anys.
Batxillerats: 16-18 anys. Científic, tecnològic, humanístic i social.
Cicles formatius de grau mitjà: Gestió Administrativa, Manteniment
Eletromecànic i Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
Cicles formatius de grau superior: Administració i Finances,
Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, Mecatrònica
Industrial.
FP Dual.
PFI: Auxiliar de Muntatges d’Instal·lacions Elèctriques d’Aigua i Gas,
Auxiliar de Muntatge i Manteniment d’Equips Informàtics.

Av. Tarragona, s/n · Tàrrega 
Tel. 973 312 204
c5006781@xtec.cat 
https://www.insalfonscostafreda.cat

L’objectiu fonamental del nostre centre és esdevenir un centre educatiu de
referència en el nostre entorn, fent servir tots els recursos humans i
materials disponibles per tal d’afavorir la maduració personal dels alumnes
de qualsevol etapa i nivell educatiu.
La nostra fita és que l’alumnat assoleixi les competències necessàries per
continuar els seus estudis, inserir-se en la vida laboral i esdevenir ciutadans
i ciutadanes de ple dret.

Els nostres eixos són:
           1.- Atenció a l’alumnat
           2.- Participació
           3.- Internacionalització
           4.- El món de l’empresa
           5.- Qualitat i millora

OFERTA ESCOLAR
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Pistes poliesportives.
Gimnàs.
Aparcament de bicicletes.
Aules equipades amb projector.
Aula SIEI.
Aules específiques: laboratori, aula amb equipaments informàtics, aula
de Música, aula de Visual i Plàstica, taller i aula de Tecnologia.
Aules específiques de cicles formatius:

EQUIPAMENTS

    -Aula de Simulació d’Empreses
    -Tallers d’Informàtica
    -Taller de Mecanització i Soldadura
    -Aula d’ Automatismes Hidràulics i Pneumàtics
    -Aula de Disseny i Impressió 3D
    -Aula d’ Automatismes Industrials
    -Taller Elèctric
    -Taller de Fred industrial

Programa de reutilització de llibres.
Servei de mediació escolar. 
Projecte singular CLIL (aprenentatge en anglès) a l’ESO.
Projectes educatius: Erasmus+ i eTwinning, Pla TAC.
 Projecte de convivència, Servei comunitari.
Programes d’innovació: Pla Educatiu d’Entorn (PEE) 0-20, Projecte de
Qualitat i Millora Contínua, Xarxa de Competències Bàsiques.
Altres programes: Pla Català d’Esport, Programa de Salut a l’Escola.  
Programes i serveis d’FP: innovaFP, activaFP, emprènFP, empresaFP,
mobilitat FP, orientaFP. Servei d'assessorament i reconeixement
acadèmic. Formació en alternança dual.
Borsa de treball.

SERVEIS
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Dinamització de patis.
Activitats PEE: Tallers Diversificats de Suport i Reforç Educatiu.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

HORARI LECTIU
El centre està obert de 8.00 a 21.00h.
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ESO: 12-16 anys.
Batxillerat: modalitats d’Humanitats i Ciències Socials; Ciències de la
Salut i Tecnològic.

Gimnàs, pistes de bàsquet i futbol sala i pista de sorra. 
Biblioteca escolar.
Aula de noves tecnologies per a ciències i laboratoris de física i química i
biologia, aula d’acollida per a l’alumnat nouvingut i tres aules
d’informàtica.
Sala d’actes-teatre Jaume Pons.
Unitat SIEI.
Menjador escolar.

Auxiliar de conversa en llengua estrangera amb intervenció a tots els
grups-classe.
Plataforma iEduca i aplicació mòbil per al seguiment diari de l’alumnat i
la interlocució directa amb les famílies.

Av. Tarragona, 2 · Tàrrega 
Tel. 973 310 836
c5004498@xtec.cat 
www.institutmanueldepedrolo.cat

Oferim una educació amb igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat,
procurant fer partícips de la vida del centre a tots els membres de la nostra
comunitat educativa. Ens preocupa l’educació integral del nostre alumnat,
volem que formi part d’una ciutadania conscient i compromesa amb la
societat on vivim, però també volem proporcionar-los una sòlida formació
acadèmica que els orienti adequadament i els prepari per afrontar amb èxit
etapes futures.

OFERTA ESCOLAR

EQUIPAMENTS

SERVEIS
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Dinamització de patis a l’ESO amb tornejos interns a càrrec de l'alumnat
de batxillerat.
Servei de cafeteria i de menjador.
Programa de mediació escolar
Programa de reutilització de llibres de text.

Activitats PEE 0-20: Tallers Diversificats de Suport i Reforç Educatiu i
taller de teatre.
Altres: coral escolar.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

HORARI LECTIU
Horari de matí de 8.00 a 14.35h.
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Programa de formació i inserció / Pla de Transició al Treball.

ESDAP Campus Ondara:

Cicles formatius d’Arts Plàstiques i Disseny:

Pl. Centenari, s/n · Tàrrega 
Tel. 973 310 486
c5004528@xtec.cat
 www.easdondara.com/

L’Escola d’Art Ondara és un centre de titularitat pública depenent del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  
És una escola amb una dilatada trajectòria en el món de les arts i el
disseny, arrelada al territori i amb entitat pròpia, que compta amb grans
especialistes de l’àmbit de l’ensenyament de les arts plàstiques i el
disseny.
Estimulem la creativitat i sensibilitat per afavorir el desenvolupament de
la personalitat artística dels nostres alumnes. Oferim una proposta
educativa singular i de qualitat basada en el treball competencial i per
projectes reals. Ens basem en un ensenyament que relaciona estretament
els aspectes teòrics i artístics amb els tècnics i instrumentals.
L’àmplia oferta formativa de l’escola facilita el recorregut acadèmic i la
continuïtat dels alumnes al nostre centre, que forma part del Campus
d’ESDAP Catalunya (Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques) i que
ofereix el Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny.

OFERTA ESCOLAR

- Estudis Superiors de Disseny en especialitats de Disseny d’Interiors i
Disseny Gràfic. Té 4 anys de durada, es cursen 240 crèdits i s'obté el
títol de Grau.

-CFGM d’Assistent al Producte Gràfic Interactiu.
-CFGS de Ceràmica Artística.
-CFGS d’Escultura Aplicada a l’Espectacle.
-CFGS de Gràfica Publicitària.
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Batxillerat Artístic:

Doble titulació (dues titulacions en tres anys):

OFERTA ESCOLAR

-Via d’arts plàstiques, imatge i disseny.
-Via d’arts escèniques, música i dansa.

-Batxillerat d’arts plàstiques i CFGM d’Assistent al Producte Gràfic
Interactiu.

Tallers i espais específics per a les diferents disciplines artístiques.
Aules equipades, biblioteca especialitzada en art i disseny, plató
fotogràfic, aula FabLab amb la tecnologia més avançada.
Sala d’exposicions. 

Consergeria i reprografia. 
Bar.

Monogràfics de ceràmica i escultura.
Matrícula per assignatures lliures a Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Tallers,
Volum...

Matins de 8.30 a 15.00h.
Tardes de 15.00 a 21.00h.

EQUIPAMENTS

SERVEIS

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

HORARI LECTIU

Comunicació diària amb les famílies via Gescola. 
Treball en xarxa amb l’alumnat amb plataformes com Moodle o
Classroom.
Implantació de noves eines metodològiques lligades amb les activitats
d’ensenyament i aprenentatge (Genially, Microsoft 365).

ACCIONS EN LÍNIA
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Av. Tarragona, s/n · Tàrrega 
Tel. 973 310 715
aecatar.daam@gencat.cat 
http://agricultura.gencat.cat/escolesagraries

L'Escola Agrària de Tàrrega som una escola pública que pertany al
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. La nostra
experiència en el camp de la formació ve avalada pels més de 35 anys
impartint ensenyaments de formació professional inicial i també de
formació contínua, adreçats als sectors agropecuari i agroalimentari. La
nostra àrea natural d’influència és l’Urgell, el Pla d’Urgell, la Conca de
Barberà i l’Anoia, però moltes de les formacions i actuacions que 
 desenvolupem actualment les adrecem a persones interessades de tot
Catalunya.
Som una escola orientada a les empreses i explotacions del sector
agroalimentari per formar, orientar i acreditar les persones que en formen
part per tal de capacitar-les per a la seva gestió de manera òptima i
adaptada a les necessitats canviants del sector.

L’oferta en la formació contínua i la transferència tecnològica que es
programa a l’escola considera els principals següents projectes de
l’escola: Nova Pagesia, reg, extensius, ramaderia i agroalimentació i la
realitat de l’entorn i les  principals fires i esdeveniments que es realitzen.

Els/les joves que tenen la intenció d’incorporar-se a l’activitat agrícola i
ramadera són els/les destinataris principals de les nostres actuacions en
formació inicial, especialment el programa Nova Pagesia que integra
formació inicial (semipresencial), formació contínua i determinades
jornades tècniques. Ara ja estem desenvolupant un altre cicle agrari a
distància que pretén fer arribar la formació professional agrària a tothom
que estigui interessat en l’agricultura i la ramaderia i no pugui formar-se
presencialment o semipresencialment.
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Cicle formatiu de grau mitjà en Producció Agropecuària. Modalitat
semipresencial, matrícula flexible i plataforma Moodle.
Cicle formatiu de grau mitjà en Producció Agropecuària. Modalitat a
distància. (EA Tàrrega i IOC).

Programa Nova Pagesia: adreçat a joves que es volen incorporar a
l’empresa agrària. Bloc agrari, bloc ramader, formació preceptiva,
formació en gestió empresarial i altra formació.
Reg: l'escola compleix la funció d’Oficina del regant del DARP. Programa
d'actuacions de formació, transferència tecnològica, programació de reg
i gestió de consultes relatives al regadiu i al reg. Oficina del regant. 
Gestió empresarial: desenvolupa una estratègia de formació en gestió
empresarial cap al sector agrari mitjançant una oferta conjunta de les 14
escoles agràries del DARP sota la denominació de Campus Empresarial
Agrari.
Jornades tècniques de transferència tecnològica en diferents sectors
d’activitat.
Tutoria sobre la formació necessària per a joves que s’incorporen a
l’empresa agrària.
Centre acreditat per fer les proves ACTIC.

OFERTA ESCOLAR
Formació inicial: 

Consulteu matrícula als espais web.

Formació contínua al sector agroalimentari amb cursos presencials,
semipresencials i a distància.
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Dins de les activitats escolars del cicle formatiu es realitzen una
vintena d'activitats i visites.
Estand i activitats a les fires de l’entorn.
Altres activitats dirigides al sector agrari.

Horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h.
Horari general del centre, de dilluns a divendres de 8.00a 18,00h.
(Horaris concrets a consultar als espais web o al centre).

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

HORARI LECTIU

Aules, aula d'informàtica, laboratoris de química i microbiologia i aula
tècnica de regs.
Taller, hivernacle i explotació agrícola.
Biblioteca, sala d’actes i sala de reunions,
Residència i menjador.

Menjador.
Residència per a serveis autoritzats i relacionats amb l’activitat de
l’escola i del sector agroalimentari.

EQUIPAMENTS

SERVEIS
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2 aules d’informàtica equipades amb programes informàtics d’última
tecnologia.
Aula polivalent i tres aules formatives.
Totes les aules tenen pissarra electrònica i projector multimèdia. Aparells
topogràfics d’última generació.

 C/Salvador Espriu, 2 · Tàrrega 
Tel. 973 312 303
escolasobreestants.tes@gencat.cat 
territori.gencat.cat/sobreestants

Cicle formatiu de grau superior que forma encarregats/des d’obra,
tècnics/ques d’oficina tècnica i auxiliars en topografia, tot això mitjançant les
eines, el maquinari i programari més punters de l’àmbit de la construcció.
Curs presencial amb professors especialitzats.

OFERTA ESCOLAR
CFGS: Projectes d’obra civil.

EQUIPAMENTS

SERVEIS
6.000 metres quadrats d’espai exterior per fer pràctiques de replanteig i
topografia.

HORARI LECTIU
De dilluns a divendres de 8.20  a 14.40h.
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C/ de la Pau, s/n · Tàrrega 
Tel. 973 312 945
c5960016@xtec.cat
www.pttmt.cat

El PFI PTT Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic de Tàrrega busca
donar resposta als joves de 16 a 21 anys que acaben l’ESO sense graduar-se.
El defineix un grup reduït de 17 persones i té una durada anual. S’utilitzen
metodologies motivadores i diverses que ajudin a l’impuls i el creixement
personal. Part de la formació de l’alumnat es realitza en empreses a través
de pràctiques laborals.
La finalitat és adquirir les competències necessàries per continuar la
formació i millorar les seves condicions d’accés al món laboral.
El programa és gratuït i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Tàrrega i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Accés directe a cicles formatius de grau mitjà.

OFERTA ESCOLAR
Programa de Formació i Inserció / Pla de Transició al Treball.

REQUISITS D’ACCÉS
Joves que compleixen els 16 anys durant l’any natural i menors de 21 anys
que no tenen l'ESO.

EQUIPAMENTS
Aula de formació.

HORARI LECTIU
De 9.00 a 14.30h.
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Música per a infants.
Sensibilització musical per a infants a partir de 3 anys.
Estudis de Nivell Elemental. 

Estudis de Nivell Professional i Mitjà.

Mòduls.
L’escola ofereix diversos mòduls per a adolescents sense coneixements
musicals previs i mòduls per a adults sense límit d’edat.

 Av. Generalitat, 5 · Tàrrega 
Tel. 973 312 965
c5006021@xtec.cat
 www.escolamusicatarrega.org

QUI SOM?

L’Escola Municipal de Música de Tàrrega, reconeguda pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, és un centre públic de titularitat
municipal on s’imparteixen ensenyaments musicals de caràcter no reglat.
L’oferta musical s’organitza entorn de la pràctica musical individual i
col·lectiva, potenciant la participació en grups instrumentals i vocals. Hi
poden estudiar alumnes a partir dels 3 anys i sense límit d’edat.

OFERTA ESCOLAR

Aquests estudis coincideixen amb l’etapa d’educació primària. L’alumnat
estudia llenguatge musical, cant coral, instrument i conjunt instrumental.

Aquests estudis coincideixen amb l’etapa d’educació secundària i
batxillerat. L’alumnat aprofundeix en els seus coneixements musicals,
potenciant sobretot la pràctica col·lectiva. L’alumnat pot triar entre el
Nivell Professional enfocat a la música clàssica o el Nivell Mitjà enfocat a la
música moderna.
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Concebre l’ensenyament-aprenentatge musical al servei de la formació
integral de les persones, tenint en compte els innegables valors de
socialització de la música.
Facilitar les eines d’aprenentatge musical bàsiques per desenvolupar en
l’alumnat l’autonomia necessària per a fer música a nivell amateur,
potenciant les agrupacions instrumentals i vocals.
Encaminar i facilitar la preparació a l’accés a estudis professionalitzadors,
a l’alumnat amb interès i capacitat.
Promoure les agrupacions musicals que vinculen l’escola de música amb
l’entorn social del municipi.

OBJECTIUS PEDAGÒGICS I CULTURALS

CONJUNTS INSTRUMENTALS

L’escola disposa de diferents conjunts i agrupacions instrumentals per tal de
fomentar la pràctica musical col·lectiva: conjunts corals, ensembles, orquestra
de vent, orquestra de corda, orquestra de guitarres i combos.

OFERTA D'ENSENYAMENT INSTRUMENTAL

Piano, guitarra, guitarra elèctrica, baix elèctric, saxo, clarinet, flauta travessera,
trompeta, trombó, tuba, percussió, bateria, violí, viola, violoncel, contrabaix i
instruments de cobla.
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ALTRES ESTUDIS
 i TRAJECTÒRIES

FORMATIVES
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Administració i gestió
Iniciatives empresarials
Comerç i màrqueting
Creació i administració de PIMES
Gestió comercial i financera de PIMES
Gestió de recursos humans
Impostos i tributs
Cultura i Formació General
Idiomes
Ecologia
Educació
Iniciació a la informàtica
Ofimàtica
Internet

 C/ de la Solana, 8
Tel. 973 310 274 
tarrega@aulamentor.es
www.tarrega.cat/lasolana/formacio-1/AulaMentor

QUI SÓM?
L’Aula Mentor és una plataforma de formació a distància no reglada, flexible i
amb tutorització personalitzada, dirigida a persones adultes de més de 18
anys amb un extens catàleg de cursos de formació amb els quals podràs
ampliar les teves competències personals i professionals. Aquesta iniciativa
està promoguda pel Ministeri d'Educació i Formació Professional amb la
col·laboració del Centre la Solana de l'Ajuntament de Tàrrega.

OFERTA ESCOLAR
L'oferta formativa es materialitza en un conjunt de cursos en permanent
actualització, organitzats en àrees formatives i que han estat dissenyats i / o
adaptats especialment per a les característiques dels potencials destinataris i
de la modalitat d'ensenyament.

Hi ha cursos amb una càrrega lectiva mínima de 30 hores i màxima de 150
hores: Xarxes i equipaments informàtics

Programació
Certificació CISCO
Disseny i autoedició
Disseny web
Mitjans Audiovisuals
Instal·lacions i control
Energia
Fusta, mobles i suro
Salut
Serveis socioculturals
Hosteleria i turisme
Tèxtil, pell i cuir
Aula oberta
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Matriculació.
Docència especialitzada en cada matèria.
Suport i acompanyament a l’aula i a la plataforma.
Exàmens presencials.

EQUIPAMENTS
Aula amb equips informàtics.

SERVEIS

CERTIFICAT
Certificat d'aprofitament del Ministeri d'Educació i Formació Professional.
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Llengua catalana:

Llengua castellana:

Formació instrumental (previs a l'ESO):

Graduat en educació secundària:

C. La Pau, s/n
Tel. 973 501 712
cfatarrega@xtec.cat
agora.xtec.cat/cfatarrega/

QUI SOM?

L’Escola de Formació de Persones Adultes és un centre públic obert a
tota la població adulta interessada a formar-se culturalment, preparar-
se  acadèmicament o rebre  formació bàsica per afrontar les noves
exigències de la societat actual. L’educació de persones adultes
comprèn les activitats que permeten que l'alumnat desenvolupi les
seves capacitats i millori les seves competències tècniques i
professionals. Amb caràcter general, hi poden accedir les persones que
hagin complert els 18 anys o bé que els compleixin durant l’any natural
en què comença la formació. També hi ha algunes excepcions per a
persones majors de 16 anys o que els compleixin també durant l’any
natural.

OFERTA FORMATIVA

-Llengua catalana nivell 1 (3h/setmana) correspon a un nivell A1.
-Llengua catalana nivell 2 (4h/setmana) correspon a un nivell A2.
-Llengua catalana nivell 3 (4h/setmana) correspon a un nivell B1.

-Llengua castellana nivell 1 (3h/setmana) correspon a un nivell A1.
-Llengua castellana nivell 2 (4h/setmana) correspon a un nivell A2.
-Llengua castellana nivell 3 (4h/setmana) correspon a un nivell B1.

L’objectiu d’aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a
llegir, escriure i a fer càlculs elementals. Són estudis previs a l'ESO.

Ensenyaments per a l’obtenció del títol de l'ESO. Estudis de dos
anys amb possibilitats de reduir el temps.
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Punt de suport IOC (Institut Obert de Catalunya). GES a distància
(per obtenir el títol d’ESO).
Curs específic d’accés a Cicles de Grau Mitjà:

Llengua anglesa:

Llengua francesa.
Informàtica:

Ensenyaments per a la preparació de proves d'accés:

Cicles formatius de grau superior:

Universitat per a majors de 25 anys.

-Permet l'accés directe als cicles de Grau Mitjà a l'alumnat que el
superi.
-La durada és d’un curs acadèmic.
-L’alumnat que superi el CAM al nostre centre li quedarà aprovat el
GES-1 simultàniament.

-Llengua anglesa nivell 1 (3h/setmana) correspon a un nivell A1.
-Llengua anglesa nivell 2 (4h/setmana) correspon a un nivell A2.1.
-Llengua anglesa nivell 3 (4h/setmana) correspon a un nivell A2.2.

-COMPETIC Inicial (3h/setmana).
-COMPETIC 1 (3h/setmana) i equival a l’ACTIC Bàsic.
-COMPETIC 2 (4h/setmana) i equival a l’ACTIC Mitjà. Opció semi-
presencial i a distància.
-COMPETIC 3 (3h/setmana) i equival a l’ACTIC Avançat. Opció semi-
presencial i a distància.

Accés directe i sense fer prova d’accés al grau mitjà (CAM).

-Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als
cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i
disseny i ensenyaments esportius. L’alumnat pot preparar la part
comuna de la prova i la part específica.
-La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés al grau
superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les
dues matèries de la part específica, que es materialitza en 1 curs
acadèmic.
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EQUIPAMENTS
Tres aules, aula d’informàtica i sala d’actes.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Sortides culturals i celebracions d’efemèrides.

HORARI LECTIU
De 9.00 a 14.00h i de 15.00 a 21.00h.
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Programació quadrimestral d’activitats o tallers TIC gratuïts i oberts
a tota la ciutadania. 
Càpsules, experiències i passejades relacionades amb l’ús dels
dispositius mòbils i la cultura digital.
Franges horàries d’ús lliure i autoformació guiada:

C/Segle XX, 2, 2n · Tàrrega
 Tel. 973 500 199
gotic@tarrega.cat
www.tarrega.cat/gotic 

QUI SOM?

El gòTIC és el servei de formació i divulgació tecnològica de
l'Ajuntament de Tàrrega, que des del 2001 treballa per fomentar i
acostar les tecnologies de la informació i la comunicació, a la
ciutadania del municipi i de la comarca. Impulsa l'alfabetització,
l'aprenentatge i l'experimentació digitals, de manera gratuïta i oberta a
tothom.
La vocació del servei és proposar camins per descobrir les TIC i
promoure l'ús inclusiu, crític, segur, responsable, positiu i creatiu de les
xarxes. Així mateix, també dona suport a la comunitat educativa i
comunitària, oferint acompanyament i formació tecnològica
especialitzada.
El gòTIC forma part de la Xarxa Òmnia i de la Xarxa de Punt TIC de
Catalunya.

OFERTA FORMATIVA

-Dilluns, dimarts i divendres de 10.00 a 13.00h
-Dimarts de 16.00 a 18.00h.
-Dijous de 16.00 a 20.00h.
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Autoformació, accés lliure, servei WiFi, fotocòpies... 
Tallers propis específics dirigits a entitats i col·lectius.

EQUIPAMENTS

Tres aules amb deu ordinadors cadascuna.
Punt d'accés WIFI gratuït.

SERVEIS

HORARI I ACTIVITATS

Consulteu la programació a la pàgina web.
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Anglès: A1, A2, B1, B2.1, B2.2 i C1.
Francès: A1, A2, B1, B2.1 i B2.2.

Aplicacions informàtiques pedagògiques per cada nivell.
Aula Moodle.

Av. Onze de Setembre, 4 · Tàrrega 
Tel. 973 313 006
eoitarrega@xtec.cat
www.eoitarrega.com

QUI SOM?

L’EOI de Tàrrega va començar la seva activitat el curs 2003-2004 i des de
llavors ha anat ampliant la seva oferta i els seus serveis. Forma part de la
xarxa de les Escoles Oficials d’Idiomes del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya. És el centre de certificació d'exàmens tant
per l’alumnat inscrit a l’escola com per les persones que s'inscriuen només
per aquestes proves comunes al conjunt de les Escoles Oficials de
Catalunya.

OFERTA ESCOLAR

ACCIONS EN LÍNIA

EQUIPAMENTS

Sala d’informàtica i equipament audiovisual a totes les aules.
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Tardes fins les 21.00h.
Classes de 16.00 a 18.30h i de 18.30 a 21.00h.
Les classes són de dues hores i trenta minuts en dies alterns de dilluns a
dijous.
Total d’hores impartides per curs: 130h.

SERVEIS

Internet a totes les aules, biblioteca, mediateca, sala de lectura i sala
d’estudi polivalent.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Actuacions durant el curs.

CURSOS MONOGRÀFICS

Anglès i francès durant el curs i a l’estiu segons la demanda.

CURSOS D'ESTIU

Anglès i francès el mes de juliol segons la demanda.

HORARI LECTIU
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CURSOS DE CATALÀ PER A PERSONES ADULTES DEL SERVEI
COMARCAL DE CATALÀ: 

AULA DE LLENGUA:

C/Agoders, 16 · Tàrrega 
Tel. 973 500 707
urgell@cpnl.cat
www.cpnl.cat

QUI SOM?

El CPNL és l’òrgan territorial d’aplicació a Catalunya de la política
lingüística del Govern. El CPNL està format per la Generalitat de
Catalunya i nombrosos ajuntaments, consells comarcals i diputacions.
L’objectiu del CPNL és facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació del
català en tots els àmbits. A Tàrrega hi ha el Servei Comarcal de Català i
l’Aula de llengua.

OFERTA ESCOLAR

-Nivells intermedi (B2), suficiència (C1) i superior (C2) a distància.
-Titulacions homologades. Per poder inscriure’s als cursos cal tenir 18
anys o 16 i no haver fet l’escolarització obligatòria a Catalunya.

-Cursos de català per a persones adultes no catalanoparlants.
-Nivells inicials i bàsics presencials i virtuals. Tots els cursos són
trimestrals, de 45 hores.

EQUIPAMENTS

Aula de Llengua al Casal Cívic al Carrer Salvador Espriu, núm.9 de Tàrrega. 
Dades de contacte: 

-Telèfon 677257668.
-Adreça de correu electrònic: aulatarrega@cpnl.cat.
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Dilluns i dimecres, de 15.00 a 20.00h.
Dimarts i dijous, de 9.00 a 14.00h.
Divendres, de 9.00 a 14.00h.

HORARI LECTIU

Aula de Llengua:
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Doctorat: Societat de la Informació i el Coneixement i E-learning.
Graus: ADE, Comunicació, Criminologia, Dret, Educació Social,
Enginyeria Informàtica, Humanitats, Informació i Documentació,
Llengua i Literatura Catalana, Màrqueting i Investigació de Mercats,
Multimèdia, Psicologia, Relacions Laborals i Ocupació, Tecnologies de
la Telecomunicació i Turisme. 
Llicenciatures de 2n cicle/màster: Àsia Oriental.
Enginyeries: Enginyeria Informàtica.

Pl. Major, 1 · Tàrrega
Tel. 973 313 577
ptarrega@uoc.edu
www.uoc.edu

QUI SOM?

La UOC és una universitat sorgida de la societat del coneixement i té
com a missió facilitar la formació de les persones al llarg de la seva vida.
El model pedagògic de la UOC, basat en les tecnologies de la informació
i la comunicació, té com a objectiu fer compatible l’aprenentatge de
l’alumnat amb la seva disponibilitat de temps i dedicació, oferint un
procés formatiu personalitzat.

OFERTA ESCOLAR
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Màsters Universitaris: Anàlisi Política, Aplicacions Multimèdia,
Conflictologia, Direcció de les Organitzacions en l’Economia del
Coneixement, Educació i TIC, Gestió Cultural, Orientació
Acadèmica i de Recerca, Nutrició i salut, Prevenció de Riscos
Laborals, Enginyeria Informàtica, Enginyeria de Telecomunicació,
Fiscalitat, Professorat ESO i Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyament d’Idiomes, Programari Lliure, Societat de la
Informació i el Coneixement, Psicologia, Salut i Qualitat de Vida,
Seguretat de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i
Telemedecina.
Màsters, postgraus i especialitzacions. Bussiness School: MBA i
programes directius i cursos per a PIMES i microempreses.
Cursos de curta durada: Ateneu universitari, cursos de formació
superior per a professionals, ocupa’t, seminaris...
Cursos de llengües. Càtedra UNESCO.

Informació i retorn de llibres de la biblioteca.
Sala d’estudi i ordinadors amb connexió a internet.

Matins de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00h. 
Tardes de dimarts i dijous, de 15.00 a 17.00h.

OFERTA ESCOLAR

EQUIPAMENTS

SERVEIS

Punt d’informació i suport a l’alumnat i la ciutadania.

HORARI LECTIU
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OCUPABILITAT
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Accés al treball: Orientació professional. Formació tècnicoprofessional.
intermediació laboral i suport a l’emprenedoria.
Atenció i autonomia personal: CRAPVI – Centre Recursos per a
l’Autonomia Personal i la Promoció de la Vida Independent. Servei
d’assistent personal.
Atenció socioeducativa: Unitat d’Escolarització Compartida. Serveis
d’intervenció socioeducativa. Projectes de prevenció social.
Servei d’atenció domiciliària.

Pl. de les Nacions Sense Estat, 1 · Tàrrega 
Tel. 973672961
gminguell@aspid.cat / eperez@aspid.cat
www.aspid.cat

QUI SOM?

ASPID va néixer des de l’aposta col·lectiva de les persones lleidatanes amb
discapacitat física  per afavorir-ne la seva qualitat de vida, especialment
aquelles en situació de discapacitat i/o vulnerabilitat. Som una iniciativa
des de les persones i per a les persones. 

La missió d’ASPID és afavorir el desenvolupament personal i professional
de les persones especialment aquelles en situació de discapacitat i/o
vulnerabilitat; aportant les eines i els suports necessaris perquè cada
persona pugui aconseguir el seu propi projecte de vida en la seva màxima
plenitud.

SERVEIS

Serveis a les persones:
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Atenció diürna: Atenció integral i suport a la persona amb
discapacitat física.
NeuroLleida: Neurorehabilitació. Prevenció. Formació.

Serveis de recursos humans: Agència de col·locació. Consultoria
especialitzada. Formació a les empreses. Pràctiques no laborals.
Serveis de Centre Especial de Treball: 

Suport 24: Serveis de call center i atenció telefònica. 
Serveis de recepció i control d’accessos.
Serviaspid: neteges a grans instal·lacions. Serveis externalització
dels processos productius i manipulats.

Aliances per impulsar estratègies d’RSE i de compliment
d’Objectius de Desenvolupament Sostenible.

3 Despatxos / sales.
1 oficina compartida amb les tècniques.
2 sales per fer formació i atenció directa.

SIOAS: programa destinat a persones amb un certificat de
discapacitat reconegut legalment. S’ofereix assessorament,
orientació i intermediació laboral personalitzada a banda de
formació en competències TIC.

Serveis a les empreses:

EQUIPAMENTS

ACCIONS EN LÍNIA.  Actualment ASPID està gestionant:
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MAIS: programa destinat a persones perceptores de Renda Garantida i
derivades del SOC. S’ofereix una atenció, assessorament, orientació i
intermediació laboral personalitzada.

Dilluns i dimecres, de 8.00 a 14.ooh i de 14.30 a 17.45h.
Dimarts, dijous i divendres, de 8.00 a 15.00h.

HORARI
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Informació i orientació sobre convalidació i homologació d’ESO,
Batxillerat, CFGM i CFGS cursats a l’estranger.
Informació i orientació sobre convalidació i homologació de títols
universitaris, graus i postgraus cursats a l’estranger.
Informació i assessorament per aconseguir l’acreditació de les
competències professionals adquirides en un lloc de treball mitjançant
l’experiència professional o la formació no reglada i que donen dret a
l’obtenció de títols oficials (certificats de professionalitat, títols de
formació professional o ambdues coses).

Les atencions es realitzen a la delegació d’UGT a Tàrrega, situada a
l’avinguda Catalunya número 81.
L’horari d’atenció és dilluns, dimarts i dimecres de 11.00 a 14.00h. Cal
demanar cita prèvia.

Av. Catalunya, 81 · Tàrrega 
Tel. 973 500 049
tarrega@associacioamic.cat
www.associacioamic.cat

QUI SOM?

L’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC) som una
entitat sense afany de lucre que va néixer l’any 1993 a la seu del sindicat
Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT de Catalunya).
Treballem per aconseguir la plena integració laboral, social i política de les
persones migrants.

SERVEIS

Serveis a les persones:

HORARI
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Carrer del Llevant, 25300 Tàrrega
Tel.973 31 40 79
caritas_tarrega@yahoo.es 
www.caritastarrega.cat

SERVEIS

És un servei adreçat a tota la població en general que està aturada i en
recerca de feina. L’objectiu principal és la inserció sociolaboral de
persones en situació o en risc d’exclusió social, mitjançant l’activació i el
desenvolupament d’itineraris integrats i personalitzats d’inserció.

EQUIPAMENTS

Despatxos, sala de formació i sala de reunions.

HORARI

Dia d’atencions: dimarts de 10.00 a 13.00h amb cita prèvia.
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La recerca de recursos formatius tant en contextos laborals com no
laborals
Tutories d’acompanyament, avaluació periòdica...

C/Llevant, 2 · Tàrrega 
Tel. 973 31 40 79
info@cartaestarrega.com
www.cartaestarrega.com

QUI SOM?

Cartaes és una empresa d’inserció promoguda per Càritas Parroquial de
Tàrrega com a única sòcia i que neix amb l’objectiu de generar ocupació
per aquelles persones amb especials dificultats per treballar i trobar feina. 
El nostre principal objectiu és aconseguir la inserció sociolaboral de les
persones en risc d’exclusió, conservant però, la lògica de les empreses
ordinàries. Així doncs, al mateix temps que assolim fites de caràcter social,
mitjançant contractes d’Inserció Social i itineraris personalitzats
d’inserció, també portem a terme una idea de negoci produint béns i
serveis relacionats amb la gestió i revaloració dels residus.

CONTRACTACIÓ A L'EMPRESA

Totes les activitats planificades aniran dirigides a: l’avaluació, l’orientació,
la formació, la intermediació i finalment l’ocupació de totes aquelles
persones en risc d’exclusió social derivades pels serveis socials.
El pla de treball amb la persona que ha de realitzar tot l’itinerari dependrà
de la quantitat de competències que s’hagin de treballar i la seva
disponibilitat.
Algunes d’aquestes activitats són: 

Què oferim a la persona beneficiària? Un contracte de treball unit a un
itinerari d’inserció, acompanyament en tot el procés, formació transversal,
intermediació laboral amb l’empresa ordinària...
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Persones amb situació d’exclusió social i que siguin derivats pels
EBAP’s a l’empresa d’inserció. 
Persones que estiguin rebent una Prestació de Renda Mínima.
En general, col·lectius que han estat en situació d’atur de molt
llarga durada i normalment, amb càrregues familiars i/o altres
problemàtiques a què cal fer front.

Identifiquem els llocs de treball per cobrir.
Seleccionem perfils professionals de les persones que tenim
contractades a l’empresa d’inserció, en funció dels requeriments de
l’oferta.
Fem un seguiment del treballador després de la inserció.
A més, assessorem empreses sobre la responsabilitat social
corporativa, les ajudes per contractar persones en risc d’exclusió
social i les bonificacions existents.

 A QUI VA ADREÇAT?

SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL A LES EMPRESES

Servei d’inserció laboral i d’intermediació laboral a les empreses que té
com a objectiu facilitar l’accés al món laboral a persones amb risc
d’exclusió.

A través d’una tècnica de prospecció laboral:

EQUIPAMENTS

La seu és al Carrer Llevant, número 2 de Tàrrega.
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Oficina Comarcal de Promoció Econòmica: 

Programa Referent d’Ocupació Juvenil:

Àrea d’ocupació:

ENFEINA’T: contractació de persones en situació de desocupació de
llarga durada.
Contractació en pràctiques de joves beneficiaris de la Garantia Juvenil.

C/Agoders, 16 · Tàrrega 
Tel. 973 500 707
olgar@urgell.cat / promotur@urgell.cat
www.urgell.cat

QUI SOM?

Al Consell Comarcal de l’Urgell disposem de diversos serveis relacionats amb
l’ocupació i l’emprenedoria.

SERVEIS

Al Consell Comarcal de l’Urgell disposem d'aquests serveis:

Punt d’Informació de la Xarxa Catalunya Emprèn, informació, orientació,
assessorament, formació i suport a l’emprenedoria. Punt d’informació
Reempresa.
- Correu electrònic: promotur@urgell.cat

Assessorament i orientació amb recursos formatius, laborals i per a
l’emprenedoria per a joves entre 16 i 29 anys.
-Correu electrònic: referentoj@urgell.cat

Programa Treball i Formació, contractació de persones desocupades, de
beneficiaris de la RGC i de Dones. Preferentment majors de 45 anys.
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UBICAT: actuacions d’orientació, acompanyament a la inserció i suport
ocupacional de les persones desocupades, inactives o persones
treballadores, preferentment aquelles que es troben en una situació de
precarietat laboral.
-Correu: olgar@urgell.cat
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Tallers de llengua catalana i castellana nivell bàsic. 
Alfabetització.

Av. Catalunya, 51, Tàrrega
973 500 679
tarrega@creuroja.org

QUI SOM?

La Creu Roja, com a organització humanitària i voluntària arrelada a la
societat, dona respostes integrals a les persones vulnerables, amb una
perspectiva de desenvolupament humà.
La seva missió és estar cada cop més a prop de les persones vulnerables
en els àmbits nacional i internacional, a través d’accions integrals,
portades a terme essencialment per voluntariat i amb una important
participació social.

OFERTA FORMATIVA

EQUIPAMENTS

Disposem d’aules amb ordinadors.
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Programa Incorpora.
Punt Formador Incorpora. Servei prelaboral.
Projectes Europeus. Voluntariat.
Programa Noves Oportunitats. 

Av. Onze de Setembre, s/n · Tàrrega 
Tel. 973 311 300
formacio@aalba.cat
 www.aalba.cat

QUI SOM?

Enfoc ofereix serveis de formació, inserció i intermediació dirigits a
particulars i també a empreses. Aquest projecte neix amb la voluntat de
recollir totes aquelles iniciatives i serveis relacionats amb la formació i la
inserció que s’estan portant a terme des de l’Associació Alba de Tàrrega,
entitat sense afany de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida
de les persones amb discapacitat.
Són serveis oberts a tota la població i a col·lectius molt més generalistes
que necessitin orientació sociolaboral o vulguin millorar les seves
capacitats.
També s’ofereixen serveis a empreses i els fem un acompanyament en
temes d’inserció laboral, així com assessorament sobre els beneficis de la
LISMI. 
Enfoc també dona a conèixer els programes de voluntariat europeu a
l’estranger per a joves.
L’Associació Alba és també un Punt de Formació Incorpora.

OFERTA FORMATIVA
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Ajuntament d’Agramunt: de dilluns i divendres, de 9.30 a 13.30 h.
CEI de Cervera: els dimarts i els dimecres, de 9.30 a 13:30h.
Ajuntament de Bellpuig: els dijous de 9.30 a 14.00 h.

EQUIPAMENTS

La seu central de l’Associació Alba és a Av/ Onze de Setembre s/n de
Tàrrega.

Palau dels Marquesos de la Floresta al carrer del Carme, número 34 de
Tàrrega.

Disposem de despatxos, aules de reunions i aules equipades.

També un espai per atendre la ciutadania i fer orientacions i seguiments
a:

ACCIONS EN LÍNIA

Treballa amb nosaltres: https://aalba.cat/ca/c/treballa-amb-nosaltres-11.

SERVEIS

SERVEI ORIENTACIÓ
Aquest servei treballa per a la inserció social i laboral de col·lectius
especialment vulnerables a través d’un tractament personalitzat que ex-
plora en profunditat tots els aspectes relacionats amb els coneixements,
les aptituds, les actituds, l’entorn, les necessitats i les aspiracions de cada
individu, per tal de traçar amb aquestes dades conjuntament amb ell/a,
el disseny de les actuacions més apropiades per dur-los fins a una inserció
laboral estable i de qualitat.
Aquest procés el desenvolupa un equip interdisciplinari coordinat amb
els i les professionals de referència assistencial dels diferents recursos de
la xarxa de serveis socials, salut mental i sociosanitària pública i provada i
en col·laboració amb els Departaments d’Empresa, Ocupació i de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
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SERVEIS D'INSERCIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL
Participació al programa Incorpora que té com a objectiu facilitar l’accés al
món laboral a persones amb risc d’exclusió. Oferim un servei d’intermediació
laboral que va des de la formació, la selecció de persones que busquen feina i
la seva incorporació al món laboral.
Treballem també per oferir un servei a mida que permeti el desenvolupament
de competències, actituds i aptituds.

CURSOS DE FORMACIÓ PER ATURATS
L’any 2014, Enfoc va ser seleccionat per ser Punt de Formació Incorpora amb la
finalitat que es fomenti l’ocupabilitat de les persones a través de cursos
anuals.

PROJECTES EUROPEUS
Més de 20 anys d’experiències en projectes de formació i voluntariat a Europa.
Erasmus, acollides i enviaments de joves del territori.
Programa TLN Mobility, pràctiques a empreses europees. Va adreçat a
persones d'entre 16 i 19 anys inscrites a Garantia Juvenil i a l’atur.

NOVES OPORTUNITATS
Programa adreçat als joves de 16 a 24 anys que no estudien ni treballen.
L’objectiu és que les persones joves obtinguin un certificat formatiu que els
permeti trobar feina.
En el programa es desenvolupa l’itinerari personal i vital mitjançant activitats i
dinàmiques d’orientació, formació i acompanyament fins a finalitzar el
projecte professional.

PRELABORAL
S’ofereix el Servei Prelaboral amb l’objectiu de treballar un pla individual
d’inserció laboral per tal d’aconseguir que la persona adquireixi, recuperi i
mantingui capacitats suficients que li permetin la inserció en una activitat, ja
sigui al Centre Especial de Treball o a l’empresa ordinària.
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HORARI LECTIU

De dilluns a divendres, de 9.00 a 18.00h.
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C/ Sepúlveda, 1. Barcelona
664 02 89 80
rmartinezm.inserta@fundaciononce.es

QUI SOM?

Inserta és la borsa de feina de la Fundación ONCE. Atenem a persones
amb certificat de discapacitat del 33% o més i que estiguin inscrites al
SOC com a demandants de feina.
A les persones en recerca de feina els hi oferim: orientació laboral i
presentació als processos d'intermediació.
L'orientació laboral es fa en funció de les competències, habilitats i
experiències professionals de la persona.
A les empreses els hi oferim acompanyament en tot el procés de
selecció, des de la publicació de l'oferta fins a la recerca i preselecció de
persones candidates segons la necessitat de perfils a cobrir per
l'empresa.
Els nostres serveis no tenen cap cost econòmic, ni per a les persones, ni
per les empreses.

OFERTA FORMATIVA

Ofertes laborals per a persones que disposen de CERMI.
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Coaching Laboral és un projecte d'acompanyament i orientació
professional de les persones en recerca de feina desenvolupat per
l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local.
El programa 30 Plus és una iniciativa de formació i treball per a la
inserció laboral de persones en situació d’atur majors 30 anys. 
El programa Singulars va dirigit a persones joves de 16 a 29 anys,
inscrites a Garantia Juvenil i té per objectius la inserció laboral, la
reinserció o el retorn al sistema educatiu. 

C. de La Solana, 8 · Tàrrega
Tel. 973 310 274
lasolana@tarrega.cat
www.tarrega.cat/lasolana

QUI SOM?

Centre amb quasi 25 anys d’experiència en l’acompanyament de les
persones en la millora de la seva formació i de la seva ocupabilitat.
Actualment ens hem adaptat a les necessitats del mercat i del territori
oferint Orientació Professional, Formació i Qualificació, Ocupació i
Treball i Serveis a les Empreses  mitjançant serveis, projectes i
programes específics per a persones en recerca de feina o millora
d’ocupació.

OFERTA FORMATIVA

1.- ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: Acompanyem i donem suport a les
persones en la presa de decisions per a la seva formació i en la recerca
de feina, facilitant les estratègies i els recursos més adequats per
accedir al món laboral.
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Programes vinculats: Singulars, Programa de Transició al Treball
(PFI-PTT)...
L’Aula Mentor és una plataforma de formació a distància no
reglada, flexible i amb tutorització personalitzada, dirigida a
persones adultes amb un extens catàleg de cursos amb els qual
podràs ampliar les teves competències personals i professionals.
Acreditació de Competències Professionals (ACREDITA’T): punt
d’informació i assessorament del procediment d'avaluació i
acreditació de competències professionals. 
Formació a demanda: oferim tallers i cursos adaptats a les
necessitats de l’entitat, centres o necessitats del mercat.

Programes vinculats:
Singulars, 30 plus, Joves en pràctiques inscrits a Garantia Juvenil,
Treball i Formació...
Borsa de treball.

OFERTA FORMATIVA

2.- FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL: Les accions de
formació amb la finalitat de millorar la qualificació professional
combinen una part teòrica i una altra pràctica. Tenen com a objectiu
millorar la capacitació professional, el perfeccionament de les
competències tècniques i transversals, tot afavorint la inserció o la
millora laboral.

3. OCUPACIÓ I TREBALL: Impulsem serveis, programes i actuacions per
al foment de l’ocupació i el treball volent facilitar la inserció de
persones en situació d'atur que tenen dificultats afegides o especials a
l'hora de trobar feina.

4. BORSA DE TREBALL: És un servei gratuït per a les empreses i
persones que pretén dinamitzar i vehicular el mercat de treball de
Tàrrega i de l'Urgell, facilitant candidatures a les empreses i ofertes de
treball a les persones. A més a més es dona publicitat setmanalment
d’un llistat d’ofertes del territori.

75

http://www.tarrega.cat/lasolana


Visites a empreses i entitats.
Participació en activitats de caire social i cultural.
Participació en fires educatives i d’ocupació.
Visites i activitats relacionades amb els programes i les formacions.
Pràctiques a empreses.

EQUIPAMENTS

Aula d’informàtica, aules polivalents per a formació, taller de forja, taller
de fusteria, taller de paleteria…

ALTRES ACTIVITATS

HORARI

Atenció al públic de 8.00 a 15.00h.
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Idiomes.
Gestió i administració.
Màrqueting i comunicació.
Comercial i vendes.
Serveis sanitaris i salut laboral.
Ofimàtica i TIC.
Coaching i lideratge.
Hostaleria i turisme.

C/Talladell, 7-9 baixos · Tàrrega 
Tel. 973 311 143
secretaria@nstarrega.com
 www.nstarrega.com

QUI SOM?

NEW SCHOOL imparteix especialitats formatives i certificats de
professionalitat dins dels següents àmbits: 

EQUIPAMENTS

El centre té més de 500m2 d’instal·lacions en planta baixa totalment
accessibles i adaptades a les necessitats de diferents mides de grups i
especialitats formatives. L’escola es distribueix en 11 aules de fins a
45m2, zones de descans amb màquines dispensadores de begudes i
snacks, pati exterior, porxada, despatxos i sala de professors.
Totes les instal·lacions són accessibles per a persones amb mobilitat
reduïda.
36 places d’aparcament privat gratuït per a alumnes.
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SERVEIS

A més dels serveis de formació, el centre és Agència de Col·locació autoritzada
pel SOC pels serveis d’orientació professional i intermediació laboral.

ACCIONS EN LÍNIA

Oferim formació en idiomes mitjançant aula virtual per a les empreses.

HORARI

Classes de 9.00 a 22.00h
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Oficina Jove de l’Urgell
C/ de la Solana, núm. 6
C/ Agoders, núm. 16 25300 Tàrrega
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/xarxa_
nacional_d_emancipacio_juvenil/

973 314 392 / 649 59 83 03 /  973 500 707 /693 056 340
joventut@tarrega.cat / annag@urgell.cat

QUI SOM?
Les Oficines Joves són una iniciativa de la Direcció General de Joventut
de la Generalitat de Catalunya que, conjuntament amb Ajuntaments i
Consells Comarcals i agents del territori, posa a l’abast de la joventut una
xarxa de serveis i equipaments que pretén afavorir el seu procés
d’emancipació. Una Oficina Jove és un servei d’informació, orientació,
assessorament i acompanyament d’abast comarcal que integra un
conjunt de serveis d’informació i orientació i uns serveis especialitzats
d’assessorament en matèria de treball, salut, educació, habitatge i
mobilitat internacional per a les persones joves.

OFERTA FORMATIVA
L’Oficina Jove de l’Urgell i la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
ofereixen una cartera de serveis amb tallers i xerrades presencials i
virtuals dirigits als joves i són impartits per la XNEJ, per les pròpies
professionals de l’Oficina Jove o per agents externs.

EQUIPAMENTS
L’Oficina Jove de l’Urgell té la seva seu al carrer de la Solana, 6 de Tàrrega,
on disposa d’una sala polivalent de 200m2.

HORARI
De dilluns a divendres de 9.00 a 15.00h
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Oficina de Treball del SOC a Tàrrega
C. Sant Pere Claver, 18, bx. 25300 Tàrrega
973 50 18 54
otg_tarrega.soc@gencat.cat

QUI SOM?

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) és un organisme
autònom de naturalesa pública i de caràcter administratiu adscrit al
Departament de la Generalitat de Catalunya que té assignades les
competències en matèria d'ocupació. El SOC gestiona i integra el conjunt
de programes i serveis ocupacionals per mantenir i fomentar l’ocupació
estable i de qualitat.

OFERTA FORMATIVA

Formació professional per a l’ocupació.
Certificats de Professionalitat.

HORARI
De les 8.30 h a  14.00h.
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Cursos de mosso/a de magatzem. 
Curs de promoció i negoci a través de les xarxes socials.
Curs d’anglès A2.
Curs d’anglès B1.
Curs d’anglès financer.
Curs d’anglès gestió comercial.
Curs de comptabilitat.
Curs de Community Manager.
Curs de comerç i botiga virtual.

C/ Sant Pelegrí, 13 Tàrrega
973 500 710
cursos@teixido.net
http://www.teixido.net

QUI SOM?

Teixidó Associats, amb 48 anys d’història i originària de Balaguer, es
dedica a l’assessorament en matèria jurídica, laboral, fiscal, comptable,
mercantil, auditoria, assegurances, prevenció de riscos laborals i
formació, gestoria així com protecció de dades i informàtica.

Des del nostre Departament de Prevenció, Qualitat i Medi Ambient
oferim periòdicament un gran nombre de cursos de formació dirigits a
treballadors i persones en situació d’atur, per tal que puguin adquirir
tots aquells coneixements necessaris requerits pel sector en el que es
trobin o vulguin introduir-se.

OFERTA FORMATIVA

81

http://www.teixido.net/
https://www.google.es/maps/place/La+Solana/@41.6447134,1.1363717,16.26z/data=!4m9!1m2!2m1!1scentres+educatiusa+T%C3%A0rrega!3m5!1s0x0:0xefc27bb741a1c17b!8m2!3d41.6443498!4d1.1373076!15sChpjZW50cmVzIGVkdWNhdGl1cyBUw6BycmVnYZIBD3RyYWluaW5nX2NlbnRlcg
https://www.google.es/maps/place/La+Solana/@41.6447134,1.1363717,16.26z/data=!4m9!1m2!2m1!1scentres+educatiusa+T%C3%A0rrega!3m5!1s0x0:0xefc27bb741a1c17b!8m2!3d41.6443498!4d1.1373076!15sChpjZW50cmVzIGVkdWNhdGl1cyBUw6BycmVnYZIBD3RyYWluaW5nX2NlbnRlcg
https://www.google.es/maps/place/La+Solana/@41.6447134,1.1363717,16.26z/data=!4m9!1m2!2m1!1scentres+educatiusa+T%C3%A0rrega!3m5!1s0x0:0xefc27bb741a1c17b!8m2!3d41.6443498!4d1.1373076!15sChpjZW50cmVzIGVkdWNhdGl1cyBUw6BycmVnYZIBD3RyYWluaW5nX2NlbnRlcg
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EQUIPAMENTS

Teixidó Associats disposa de 4 centres de treball (Lleida, Balaguer,
Tàrrega i Ponts), tots ells amb aules de formació equipades amb els
mitjans necessaris (TV, projector, pissarres, ordinadors portàtils, etc.),
per a la impartició d’una formació adient als assistents als cursos
indicats.

ACCIONS EN LÍNIA

Sí, oferim cursos tant presencials com en línia.
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Coordinació de les accions d'ocupació.
Redacció del Butlletí d'Ofertes de Feina de l'Urgell.
Jornades dels Dimarts Feiners de GlobaLleida.
Jornades l'Urgell s'Ocupa.

Coordinació de la Xarxa
Tel. 973.310.274 
treball@tarrega.cat

La Xarxa per a l’Ocupació de l’Urgell està integrada pel Consell
Comarcal de l’Urgell, l’Ajuntament de Tàrrega, l’Associació Aspid, Grup
Alba, Càritas Tàrrega - Cartaes, Creu Roja Urgell i Inserta-Fundació
ONCE amb el suport de l’Oficina de Treball del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya a Tàrrega.

El nostre objectiu és fomentar el treball en xarxa al territori, compartint
la informació dels recursos que treballen al nostre entorn per tal
d’optimitzar-los i poder donar les eines a les persones que estan en
recerca de feina per tal de formar-se i ocupar-se.

Les activitats de la Xarxa són:
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EMPRENEDORIA
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Punt d’Informació Catalunya Emprèn: informació, assessorament,
formació i seguiment a noves persones emprenedores.
Suport per a empreses i persones emprenedores amb idees de negoci
innovadores.

Av. Josep Trepat Galceran, 11 · Tàrrega 
Tel. 973 313 679
promeco@tarrega.cat / cdomingo@tarrega.cat
www.tarrega.cat

QUI SOM?

El Servei Municipal d’Informació per a l’emprenedoria està situat al Centre
d’Empreses Innovadores CEITàrrega de Cal Trepat.

SERVEIS

HORARI

De dilluns a divendres de 9.00 a 15.00h.
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Gestionem una línia d’ajuts per a la creació, ampliació o millora
d’empreses al món rural.
Desenvolupem projectes que responen a les necessitats del nostre
territori i coordinem i participem amb altres projectes de cooperació
amb altres Grups d’Acció Local.
Organitzem jornades tècniques de formació.
Creem espais de debat en diferents àmbits com la Taula de seguiment
de la Transició Energètica a Ponent.

C/ Prat de la Riba, 1 · Mollerussa 
Tel. 973 711 313
comunicacio@leaderponent.cat
www.leaderponent.cat

QUI SOM?

L’Associació Leader Ponent és una entitat sense ànim de lucre constituïda
l’any 2015 amb l’objectiu de promoure i donar suport a activitats que
garanteixin el desenvolupament econòmic sostenible al món rural. Som un
dels 11 Grups d’Acció Local de Catalunya seleccionat pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i alimentació. El territori d’actuació de
l’Associació Leader Ponent engloba les comarques del Pla d’Urgell, l’Urgell,
les Garrigues i el Segrià Sud.

SERVEIS

Treballem en quatre línies d’actuació concretes: 
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EQUIPAMENTS

La seu de l’Associació Leader de Ponent es troba a l’edifici del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, a Mollerussa. També disposem de dues oficines a
l’Urgell i a les Borges Blanques. Per demanar assessorament personalitzat
sobre els Ajuts Leaders o els diferents projectes de cooperació podeu trucar-
nos al 973 711 313, o bé demanant cita prèvia al correu
comunicacio@leaderponent.cat.

HORARI

Ens podeu trobar a les oficines de 8.15 a 15.00h o bé demanant cita prèvia en
hores concertades per correu electrònic o bé per telèfon.
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Av. Josep Trepat i Galceran, S/N · Tàrrega 
Tel. 664 265 664
info@ponentcoopera.cat
www.ponentcoopera.cat

QUI SÓM?

Oferim la nostra expertesa en l’àmbit de l’emprenedoria social i
cooperativista per a fer acompanyament i assessorament gratuït.
Facilitem l’accés a recursos i formacions a persones que tinguin
projectes en aquest àmbit o que vulguin impulsar-ne de nous.
Cal demanar cita prèvia.

OFERTA FORMATIVA

Realitzem tallers i xerrades sobre Economia Social i Solidària i
cooperativisme a secundària i estudis no obligatoris així com per a
persones adultes. 
L’objectiu és donar a conèixer els conceptes relacionats amb la
temàtica, fomentar l’esperit crític i treballar a partir de dinàmiques
fonamentades en la pedagogia activa.

ACCIONS EN LÍNIA

Disposem de format virtual per a tots els nostres tallers, incloent un
escape room virtual plantejat per acostar l’economia social i solidària a
l’aula des de la ludificació.
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Servei Educatiu de l’Urgell (SE Urgell)
Pla Educatiu d’Entorn 0-20 (PEE 0-20)
Servei d´Orientació d´Àmbit Comunitari (SOAC)
Llar d’infants La Pau 
Llar d’infants El Niu
Llar d’infants Vedruna Tàrrega
Escola Àngel Guimerà 
Escola Maria Mercè Marçal 
Escola Jacint Verdaguer 
Escola Vedruna Tàrrega 
Escola Pia Tàrrega
Escola Santa Maria de l’Alba
Institut Alfons Costafreda 
Institut Manuel de Pedrolo
Escola d'Art Ondara
Escola Agrària
Escola de Sobreestants d'Obres Públiques
PFI/PTT Tàrrega
Escola Municipal de Música de Tàrrega
Aula Mentor Tàrrega

Centre de Formació de Persones Adultes
  GòTIC
 Escola Oficial d´Idiomes (EOI)

  Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL)
 Punt de suport de la UOC 
Aspid
 Associació AMIC

  Càritas
Cartaes
Consell Comarcal de l’Urgell

  Creu Roja
 Enfoc Grup Alba
 La Solana, Centre de Recursos per a l'Ocupació
New School
 Oficina Jove de l’Urgell – XNEJ
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
 Teixidó Associats
Ajuntament de Tàrrega. Servei Municipal de Suport a l’Emprenedoria 
Ponent Coopera
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