INTRODUCCIÓ
El nostre sistema educatiu es basa en el respecte dels drets
i les llibertats fonamentals i en la igualtat d’oportunitats. Una
de les seves finalitats és el ple desen volupament de la personalitat i de les capacitats dels alumnes , d’acord amb la
Constitució, l’Estatut i la legislació vigent.
A Espan ya, el sistema educatiu està descentr alitzat, cosa
que significa que el Go vern Català també actua en matèr ia
educativa. Un dels seus trets característics és l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge bàsic
a les escoles.
És un sistema molt flexible que permet a l’alumnat assolir els
diferents cicles de l’aprenentatge des de múltiples vies d’accés. A Tàrrega hi són presents pr àcticament tots els niv ells
educatius, amb una àmplia i v ariada representació de totes
les ensenyances, tant les de règim general com les de règim
especial. Escoles púb liques i concer tades, cadascuna amb
el seu propi projecte pedagògic , algunes de llarga tr adició a
la ciutat, per meten als pares escollir per als seus fills una
educació de qualitat, div ersa i e xtensa, d’acord amb els
temps actuals.
En els darrers anys, l’escolarització d’infants de múltiples
cultures d’arreu del món, pro vinents de la immig ració extracomunitària, ha propiciat una adaptació prog ressiva de l’ensenyament a noves necessitats. També a Tàrrega ha calgut
fer aquest esforç a través de la creació de nous serveis com
les comissions d’escolar ització o l’Oficina Municipal d’Escolarització i els projectes d’acollida que han desen
volupat
cadascun dels centres educatius.
Quant a l’escolarització postobligatòria podem dir que Tàrrega
ofereix totes les modalitats del Batxiller at, des de l’of erta
pública i privada i un amplíssim v entall de la formació professional. Estudis artístics i d’altres d’especialíssims com els
Sobreestants d’Obres Públiques o l’Escola Agrària, s’imparteixen a Tàrrega de manera gairebé exclusiva a Catalunya. L’Institut Alf ons Costafreda of ereix, d’altr a banda, uns estudis
professionals completíssims, integrats al terr itori i adaptats a
la demanda del mercat laboral, en constant transformació.
Els estudis univ ersitaris hi tenen presència des de l’escola
d’Arts i Super ior de Disseny Ondara amb els Estudis Superiors de Dissen y que per meten assolir una titulació equiparable al grau, i indirectament, a través del punt de suport de
la UOC ubicat a la bib lioteca comarcal.
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D’altra banda, una completíssima presència d’estudis de
règim especial com l’Escola d’Adults , l’Escola Oficial d’Idiomes, L’Escola Alba d’educació especial, o l’A ula de Llengua
del Consorci de Nor malització Lingüística, cobreix en la
demanda, no només d’estudiants de Tàrrega, sinó també de
les comarques veïnes.
Ens queden, però , reptes futurs com les obres d’ampliació
de l’Institut Alfons Costafreda o un edifici nou per a l’Escola
Oficial d’Idiomes, també la pista per a gimnàstica de l’Àngel
Guimerà, que vindrien a completar el parc de l’ensenyament
a Tàrrega.
En aquesta guia trobareu una breu descr ipció de totes les
escoles i els estudis que s’imparteixen a Tàrrega. Hem volgut
que fossin les escoles mateix es les que f essin la descr ipció
del seu centre, evitant així descripcions despersonalitzades i
excessivament esquemàtiques i per això , cadascuna n’ha
ressaltat el millor del seu projecte pedagògic.
Esperem que us sigui útil i que trobeu aquells estudis que
millor s’adapten als vostres interessos.
Jaume Ponsarnau Marquilles
Regidor d’Ensenyament

·| 3 |·

ÍNDEX

|· Educació Infantil (0-3 anys)
Llars d’infants públiques:
· Llar d’infants el Niu
· Llar d’infants la Pau

6 ·|
6 ·|

Llar d’infants privades (concertades):
· Llar d’infants Col·legi Sant Josep
· Llar d’infants Sant Eloi

7 ·|
7 ·|

|· Educació Infantil (3-6 anys) · Educació Primària (6-12 anys)
Escoles públiques:
· Escola Àngel Guimerà
· Escola Maria Mercè Marçal
· Escola Jacint Verdaguer

8 ·|
9 ·|
10 ·|

Escoles privades (concertades):
· Col·legi Sant Josep
· Escola Pia

11 ·|
12 ·|

|· Educació Secundària (12-16 anys)
Instituts públics:
· Institut Alfons Costafreda
· Institut Manuel de Pedrolo

14 ·|
15 ·|

Escoles privades (concertades):
· Col·legi Sant Josep
· Escola Pia

11 ·|
12 ·|

|· Batxillerat
Instituts públics:
· Institut Alfons Costafreda
· Institut Manuel de Pedrolo

14 ·|
15 ·|

Escoles privades:
· Col·legi Sant Josep

11 ·|

|· Formació professional
Escoles i instituts públics:
· Institut Alfons Costafreda
· Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara
· Escola de Capacitació Ag rària
· Escola de Sobreestants

14
17
18
19

Escoles privades (subvencionades):
· Col·legi Sant Josep

11 ·|

·| 4 |·

·|
·|
·|
·|

|· Educació universitària
20 ·|
17 ·|

· Punt de Supor t de la UOC a Tàrrega
· Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara
|· Estudis de règim especial
Estudis d’idiomes:
· Escola Oficial d’Idiomes (anglès i fr ancès)
· Consorci per a la Nor malització Lingüística (català)

22 ·|
23 ·|

Estudis artístics:
· Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara
· Escola Municipal de Música de Tàrrega

17 ·|
25 ·|

Educació d’adults:
Públic:
· Centre de Formació de Persones Adultes de Tàrrega

21 ·|

Privat:
· Centre Educatiu Privat Les Astes

26 ·|

Educació especial:
· Escola Santa Maria de l’Alba

13 ·|

Altres estudis:
· Programes PQPI
· Escoles taller. Centre de Formació La Solana
· Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC):
GòTIC. Ajuntament de Tàrrega
Acadèmies privades:
· Escola Activa
· New School II
· Escola L’Anglo-Francesa

P Públic

16 ·|
24 ·|
21 ·|

27 ·|
26 ·|
28 ·|

C Concertat
·| 5 |·

Pri Privat

Llar d’infants municipal
P

EL NIU

Av. Ondara, s/n · Tàrrega · Tel./Fax 973 311 582
c5009332@xtec.cat · www.tarrega.cat/llarinfants.html

OFERTA ESCOLAR
La llar té una capacitat per a dues aules de nadons , dues
aules d’un a dos anys i dues aules de dos a tres an ys.
EQUIPAMENTS
Menjador, aula de psicomotricitat i ampli pati exterior.
SERVEIS
Servei de menjador d’1 a 3 del migdia.
HORARI
De 8 a 13 h i de 15 a 18 h

Llar d’infants municipal
P

LA PAU

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

OFERTA ESCOLAR
Capacitat autoritzada fins a 90 places.
EQUIPAMENTS
Menjador, aula de psicomotricitat i ampli pati exterior al qual
es pot accedir directament des de totes les aules .
SERVEIS
Menjador de 13 a 15 h
HORARI
De 8 a 13 h i de 15 a 18 h
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Llar d’infants COL·LEGI SANT JOSEP
C. Mare Vedruna, s/n · Tàrrega · Tel. 973 310 116 · Fax 973 500 557
c5004486@xtec.cat · www.stjosep.cat

Pri

OFERTA ESCOLAR
La llar compta amb una aula de nadons, dues aules d’un a
dos anys i tres aules de dos a tres an ys.
EQUIPAMENTS
Aules d’audiovisuals, aules de música, aula de psicomotricitat, església, gimnàs, oratori, sala d’actes.
SERVEIS
Mitja pensió amb cuina pròpia.
Extraescolars de 17 a 18.45 h
Cursos per a pares organitzats per l’AMPA.
Família/Escola. Acció Compartida.
HORARI
De 9 a 13 h i de 15 a 18.45 h
(divendres fins a les 17.45 h)
Mes de juliol ober t

Llar d’infants

SANT ELOI

C. Montsec, 4 · Tàrrega · Tel. 973 312 301
c5007438@xtec.cat

OFERTA ESCOLAR
Escola d’una sola línia de 0-3 an ys.
Té una aula de 4 mesos a 1 any, una d’1 a 2 anys i una de
2 a 3 anys.
SERVEIS
Menjador amb cuina pròpia.
Obert tot l’any (fins i tot els mesos d’estiu).
HORARI
De 9 a 13 h i de 15 a 18 h amb possibilitat d’ampliar l’hor ari
de 8 a 9 h i de 18 a 20 h
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Pri

ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ
P

Pl. d'Europa, s/n · Tàrrega · Tel./Fax 973 310 700
c5004531@xtec.cat · www.xtec.cat/ceip-angelguimera

Un equip de mestres, atent al dia d’avui.
Una escola amb idees i amb Pla d’A utonomia de centre propi.
Un projecte educatiu i un a vançat pla informàtic d’escola.
Un ensenyament que desperta les inquietuds intel·lectuals i la
sensibilitat dels alumnes.
OFERTA ESCOLAR
Educació infantil: 3-6 anys
Educació primària: 6-12 anys
EQUIPAMENTS
Laboratori, aula de música, aula d’ordinadors, aula d’acollida,
aula d’estudi, aula de psicomotricitat, biblioteca, hort escolar,
pista poliesportiva i amples patis d’esbarjo.
SERVEIS
Acollida matinal: de 8 a 9 h
Guarderia tarda: de 17 a 18 h
Menjador escolar amb cuina pròpia.
Reutilització de llibres de text.
Equip d'assessorament: psicòloga, logopeda, assistenta social.
Transport escolar.
Activitats complementàries al llarg de tot el curs.
Associació de Mares i Pares.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Organitzades per l’AMPA:
Activitat esportiva: de 17 a 18 h
HORARI LECTIU
Educació infantil: de 9 a 12.30 h i de 15.30 a 17 h
Educació primària: de 9 a 12.30 h i de 15.30 a 17 h
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ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL
Av. Ondara, s/n · Tàrrega · Tel. 973 314 306
escola-mmm-tarrega@xtec.cat
www.xtec.cat/escola-mmm-tarrega

La nostr a escola propicia els coneix ements dels nens i
nenes en un clima de respecte a les individualitats , comunicació i interacció entre alumnes i mestres . Permet la par ticipació de totes les famílies fomentant el diàleg. Així pretenem
treballar conjuntament família i equip docent.
OFERTA ESCOLAR
Educació infantil i primària
EQUIPAMENTS
Informàtics, psicomotr ius, espor tius, mater ial didàctic , jocs
simbòlics, bib lioteca d'aula, mater ial de m úsica, mater ial
audiovisual.
SERVEIS
Acollida matinal i e xtraescolars. Menjador. Equip d'assessorament: psicòloga, logopeda, assistenta social. Associació
de Mares i Pares.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
De 17 a 18 h
ALTRES ACTIVITATS
Desenvolupament d'hàbits d'autonomia, salut, ordre , treball... Racons d'aprenentatge . Kinesiologia (gimnàstica del
cervell). Càlcul mental i estimació global. Bits d'intel·ligència
(vocabulari - memòr ia). Expressió ar tística i cor poral. Sor tides pedagògiques. Visites periòdiques a la Biblioteca. Celebració de festes populars i tradicionals.
HORARI LECTIU
De 9 a 12.30 h i de 15.30 a 17 h
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P

ESCOLA JACINT VERDAGUER
P

C. Ramon i Cajal 8 · Tàrrega · Tel. 973 310 648
c5004462@xtec.cat · www.xtec.cat/centres/c5004462

El Centre d’Educació Infantil i Primària Jacint Verdaguer ofereix el seus serveis a la ciutat de manera ininterrompuda des
del 1934, an y en què s’acaba la se va construcció. Als an ys
seixanta s’amplià el centre amb la construcció de la tercer a
planta. La darrera reforma i ampliació es va fer l’any 2000,
amb la moder nització dels espais i incor poració de no ves
aules, nous serveis i equipaments. També es dugué a terme
la reforma de la pista poliespor tiva.
OFERTA ESCOLAR
Educació infantil: 3-6 anys
Educació primària: 6-12 anys
EQUIPAMENTS
Aula de m úsica, aula d’idiomes , aula d’inf ormàtica (2), gimnàs, menjador i cuina, aula de psicomotr icitat, bib lioteca,
laboratori e xperimental de Ciències Natur als amb supor t
TIC, aula d’educació especial / audició i llenguatge , taller
d’expressió plàstica, equipament USEE (Unitat Supor t Educació Especial).
SERVEIS
Servei de menjador amb cuina pròpia i monitors específics ,
gestionat per l’AMPA. Transport escolar.
Activitats complementàries al llarg de tot el curs .
Acollida matinal de 8 a 9 h
Acollida de l’Educació Infantil de 12.30 a 13.30 h
Atenció a la diversitat, individual i d’orientació:
psicòleg/òloga, logopeda i aula d’acollida.
Unitat de suport a l’educació especial (USEE):
mestre/a especialista, educador/a especialitzada,
fisioterapeuta, auxiliars d’educació especial.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA de 12.30 a
15.30 h i de 17 a 18 h. Activitats esportives extraescolars.
HORARI LECTIU
Educació Infantil: de 9 a 12.30 h i de 15.30 a 17 h
Educació Primària: de 9 a 13.30 i de 15.30 a 17 h
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COL·LEGI SANT JOSEP

Escola Vedruna

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya
C. Mare Vedruna, s/n · Tàrrega · Tel. 973 310 116 · Fax 973 500 803
c5004486@xtec.cat · www.stjosep.cat

El Col·legi Sant Josep fonamenta la seva acció educativa en
una concepció cristiana del món a partir de la Proposta Educativa Vedruna. Acompanya els alumnes en llur creix ement
intel·lectual, emocional, cívic i ètic, tot acollint-los sense distincions mitjançant les tutor ies i la ponder ació de teor ia i
pràctica en l’ensenyament, situa la seva acció en el marc de
la comarca i la cultur a catalana. Cer tificat d’Escola Verda.
Certificació ISSO 9001:2008.
OFERTA ESCOLAR
Llar d'infants: 0-3 anys
Educació infantil: 3-6 anys
Educació primària: 6-12 anys
Educació secundària obligatòria (ESO): 12-16 anys
Batxillerats: Ciències Socials i Humanitats.
Ciències Experimentals i Tecnologia.
CFGM (Gestió administrativa)
EQUIPAMENTS
Aules d’audio visuals, aules d’inf ormàtica, aules de m úsica,
aula de psicomotr icitat, aula d’idiomes , biblioteca, església,
gimnàs, laboratoris, oratori, pavelló poliesportiu, pistes d’esports, sala d’actes, sala de conferències.
SERVEIS
Atenció a la div ersitat. Aula d’acollida. Menjador amb cuina
pròpia. Prepar ació de les Pro ves d’Accés a la Univ ersitat.
Servei de l’EAP: Equip d’Assessor ament Pedagògic. Ser vei
de logopèdia. Transport escolar : xarxa pròpia i xarxa del
Consell Comarcal. Ús de menjador.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
(Organitzades i subvencionades per l’AMPA).
Aeròbic. Balls de saló . Estudi dir igit. Gimnàstica ar tística.
Preparació First Cer tificate. Prepar ació Delf . Teatre. Ser vei
de biblioteca de 17 a 18 h de dilluns a dijous . Servei gratuït
opcional per a tots els alumnes de la llar i de
l’educació
infantil des de les 17 fins a 18.45 h.
HORARI LECTIU
Educació infantil i primària: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h.
Educació secundària: matí de 9 a 13.35 h (div endres de 9 a
14 h). Tarda de 15 a 17 h (div endres lliure, dimecres 2n de
Batx. lliure).
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C

ESCOLA PIA
C

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya
Pl. Carles Perelló, 1 · Tàrrega · Tel. 973 310 155 · Fax 973 500 803
tarrega@escolapia.cat · http://tarrega.escolapia.cat/

L’Escola Pia Tàrrega treballa per un model pedagògic atent a
la singularitat de les persones i b usca completar la preparació acadèmica i prof essional dels alumnes amb una f ormació humana completa perquè esdevinguin persones lliures i
autònomes, perquè d’una maner a cr ítica puguin viure en
comunitat i inter venir de maner a compromesa en la construcció del món (Estil Metodològic).
OFERTA ESCOLAR
Educació infantil: 3-6 anys
Educació primària: 6-12 anys
ESO: 12-16 anys
EQUIPAMENTS
Aula tecnologia i plàstica, aula de m úsica, aula de psicomotricitat, menjador infantil, ludoteca, menjador per a primària i
ESO, aula multimèdia, aula d’acollida, aula d’educació especial, sala d’actes, aules equipades amb PDI, aula de llengua
anglesa, aules de desdoblament, laboratori, biblioteca.
SERVEIS
Acollida i permanència: 8 a 9 h i de 17 a 19 h
Casals: durant les vacances de Nadal, Setmana Santa i en
els mesos de juny, juliol i setembre. Menjador amb cuina pròpia. Equip psicopedagògic i d’or ientació.
Natació: dins de l’hor ari escolar a la piscina cober ta de la
ciutat de Tàrrega.
Assistència mèdica: l’escola té signada una assistència
mèdica a través de FIATC amb el Centre Mèdic Tàrrega.
Associació de Mares i Pares.
Grup MOU-TE (educació en el lleure).
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Activitats extraescolars i familiars: aeròbic, esports de pista,
escacs, danses , taller de màscares , taller de con versa en
anglès, disseny de roba, m úsica, taller de cinema, digitació
amb l'ordinador.
HORARI LECTIU
Educació infantil i primària: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h (opcional de 8 a 9 h i de 17 a 19 h).
ESO: de 9 a 13.30 h i de 15 a 17 h, e xcepte dimecres (de 8
a 13.30 h i de 15 a 17 h) i div endres (de 8 a 13.30 h) i tarda
lliure.
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ESCOLA SANTA MARIA DE L'ALBA
Centre d'Educació Especial concertat per la Generalitat de Catalunya
C/ Simó Canet, s/n · Tàrrega · Tel. 973 311 837
c5004516@xtec.cat · www.xtec.cat/centres/c5004516

L’Escola Sta. Maria de l’Alba, situada en un entorn privilegiat
a la falda del Parc de Sant Eloi, ofereix els seus serveis a la
ciutat de Tàrrega i comarques des de l’any 1975 amb l’objectiu de donar una resposta educativ a als alumnes que presenten necessitats educatives especials.
OFERTA ESCOLAR
Etapes infantil, primària i ESO.
PAQPI (Programa Autoritzat de Qualificació Professional
Inicial) d’Establiments Hotelers. Etapa postobligatòria.
Escolaritat a temps complet.
Escolaritat compartida: alumnes de l’escola ordinària
i de l’IES atesos a temps parcial.
Provisió de suports educatius específics
EQUIPAMENTS
Menjador, aula d'informàtica i gimnàs.
SERVEIS
Psicomotricitat, logopèdia, fisioter àpia, psicòleg, espor ts i
natació (associats a l'A CELL), convivències escolars, activitats de lleure, menjador, transport escolar.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Organitzades per l'AMPA de l'Escola.
HORARI LECTIU
De 9 a 13 h i de 15 a 17 h
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C

INSTITUT ALFONS COSTAFREDA
P

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

Som un centre on treballem coordinadament aplicant una metodologia comprensiva però exigent, que potencïi l’esforç i la responsabilitat. Pretenem aconseguir uns resultats educatius que
propicïin la satisf acció dels alumnes , de les f amílies, dels professors, de les escoles universitàries i facultats i de les empreses que reben els nostres alumnes i de la pròpia societat.
OFERTA ESCOLAR
ESO (12-16 anys)
Batxillerats (16-18 anys). Ciències de la Salut i Tecnològic.
Humanitats i Ciències Socials.
Cicles Formatius de Grau Mitjà
(16-18 an ys). Gestió
Administrativa. Construcció i muntatge d’equips industrials.
Explotació de Sistemes Informàtics.
Cicles Formatius de Grau Superior (18-20 anys). Administració i Finances.
Mecatrònica industrial + fred industrial (Formació dual).
Administració de sistemes informàtics en xarxa (ASIX).
Curs de Preparació per a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (PPA) (més de 18 anys).
Curs FIAP (de Formació i Aprenentatg e Pr ofessional)
(més de 16 anys).
EQUIPAMENTS
Pistes per practicar l’esport en contacte amb la natura. Porxo
amb 4 taules de ping-pog. Aparcament de bicicletas . Gimnàs.
Tallers, laboratoris, aules d’informàtica, aules equipades amb
canó, aula de música. Equipaments específics i recursos TIC
per a l’ESO, els batxillerats i els cicles formatius.
SERVEIS
Servei de mediació escolar . Prog rama d’Espor t a l’Escola.
Programa de reutilització de llibres de te xt. Prog rama de
Salut a l’Escola. Pla Educatiu d’Entor n. Crèdit de síntesi de
4t d’ESO a l’estr anger. A ula ober ta. A ula d’acollida. Pr àctiques i estades a empreses de l’estr anger. Seguiment d’absències i incidències dels alumnes amb PD A.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Teatre, natació, esquí, hip-hop , estudi assistit, tennis , pingpong. Lligues espor tives de pati dur ant el curs . Participació
en competicions de la comarca de futbito, bàsquet, bicicleta,
atletisme...
HORARI LECTIU
Centre obert de 9 a 21 h. Exclusivament a la tarda es realitzen els cursos d’Administració i Finances, PPA i FIAP.
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INSTITUT MANUEL DE PEDROLO
Av. Tarragona, 2 · Tàrrega · Tel. 973 310 836
c5004498@xtec.cat · www.institutmanueldepedrolo.cat

El nostre centre té una llarga tradició en estudis de batxillerat
a Tàrrega. Ens preocupa l’educació integral del nostre alumnat, f er-los ciutadans conscients i compromesos amb la
societat on viuen, però també proporcionar-los una sòlida formació acadèmica que els prepar i per afrontar amb è xit estudis posteriors. Formem part de la xarxa d’Escoles Verdes i de
la Xarxa Europea d’Escoles Promotores de la Salut.
OFERTA ESCOLAR
ESO: 12-16 anys
Batxillerat. Modalitats d'Humanitats i Ciències Socials , i
Ciències (Ciències de la Salut i Tecnològic).
EQUIPAMENTS
Gimnàs, menjador escolar , bib lioteca amb accés g ratuït a
Internet, aula de no ves tecnologies per a les ciències , laboratoris de química, física i biologia, aules d'informàtica, teatre, sala d'actes Jaume Pons.
SERVEIS
Cuina pròpia, control informatitzat de les faltes d’assistència
i comunicació diària als pares, servei de préstec de llibres
i DV D.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Activitats esportives i estudi assistit.
HORARI LECTIU
De matins i tardes. Secundària, tres tardes lliures.
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PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI)
P

C/ de la Pau, s/n · Tàrrega · Tels .973 312 945 / 973 712 262
C5960016@xtec.cat · www.pttmt.cat

El PQPI – PTT (Programa de Qualificació Professional inicial
- Pla de Transició al Treball), compta amb onze anys d’antiguitat a Tàrrega. El programa ofereix una formació professional en el sector de l’administr ació i el comerç , alhor a que
permet obtenir el graduat en ESO. Els grups de classe són
reduïts (15 alumnes) i la dur ada és anual. El programa està
format per dos g rups, un a Moller ussa i l’altre a Tàrrega, és
gratuït i compta amb la col·labor ació de l’Ajuntament de
Tàrrega i el Depar tament d’Ensenyament de la Generalitat.
OFERTA ESCOLAR
Qualificació professional en auxiliar de vendes, oficina i
atenció al públic.
Graduat en ESO.
Preparació per a la prova d’accés a cicles de Grau Mitjà.
Suport en tècniques de recerca de feina.
Pràctiques en empreses.
REQUISITS D’ACCÉS
Nois i noies que compleixen els 16 anys durant l’any natural i no tenen l'ESO. De 16 a 25 an ys.
EQUIPAMENTS
Aula de formació. Aula d’informàtica.
HORARI LECTIU
De 9.30 a 14 h
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ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY ONDARA
Pl. del Centenari, s/n · Tàrrega · Tel. 973 310 486 · Fax 973 501 183
c5004528@xtec.cat · www.eaondaratarrega.com

La Reial Societat Econòmica d’Amics del P aís de Tàrrega
creà l’any 1777 una escola de dib uix, amb la intenció d’af avorir, a par tir d’una millor a de l’ensenyament, l’avenç de les
arts, la indústria i l’agricultura. Però no fou fins a l’any 1933,
que fou creada l’escola actual pel go vern de la II Repúb lica
com a Escola d’Arts Aplicades i d’Oficis Artístics. En aquests
moments és un centre públic que depèn de la Generalitat de
Catalunya, amb la denominació d’Escola d’Ar t i Superior de
Disseny Ondara.
OFERTA ESCOLAR
Estudis Superiors de Disseny:
Títol superior (EEES, equivalent a grau) en:
Disseny d’interiors
Disseny gràfic
Cicles Formatius de Grau Superior :
Art tèxtil
Arts aplicades a l’escultura (escultura)
Ceràmica artística (ceràmica)
Gràfica publicitària (disseny gràfic)
Projectes i direcció d’obres de decor ació (disseny d’interiors)
Cicles Formatius de Grau Mitjà:
Forja artística
Batxillerat
Batxillerat d’arts:
Via d’arts plàstiques, imatge i disseny
Via d’arts escèniques, música i dansa
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Monogràfics: ceràmica, tèxtil, forja i escultura.
Matrícula per assignatures soltes.
SERVEIS
Sala d'exposicions, biblioteca, bar.
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P

ESCOLA DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA.
P

Av. de Tarragona, s/n · Tàrrega · Tel. 973 310 715
Fax 973 501 875
aecatar.dar@gencat.cat · www.gencat.cat/agricultura/eca/tarrega

L'Escola de Capacitació Ag rària ofereix diversos àmbits de
formació:
· Formació reglada: Cicle Formatiu de Grau Superior de Química Ambiental.
· Formació contínua: cursos presencials i a distància.
· Transferència tecnològica: jornades tecnològiques diverses
adreçades al sector agrari i al món r ural.
· Especialització en formació i transferència tecnològica en reg.
OFERTA ESCOLAR
Cicle Formatiu de Grau Superior de Química Ambiental
dirigit a alumnes que hagin realitzat el batxillerat o bé hagin
aprovat la prova d 'accés als cicles super iors.
Cursos de formació contínua i jornades de transf erència tecnològica. (Cal veure el programa)
EQUIPAMENTS
Aules, aula d' informàtica, laboratoris de química i microbiologia, aula tècnica de regs , planta de compostatge, residència, menjador, biblioteca, explotació agrícola.
SERVEIS
Menjador, residència eventualment.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Dins les activitats escolars del Cicle F ormatiu, es realitz en
uns vintena d'activitats i visites.
Altres activitats dirigides al sector agrari
HORARI LECTIU
De dilluns a divendres de 8 a 15 h en la f ormació reglada.
Segons demanda en la f ormació contín ua i les jor nades
tècniques.
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ESCOLA DE SOBREESTANTS
C. Salvador Espriu, 2 · Tàrrega · Tel. 973 312 303
Fax 973 312 306
c5006215@xtec.cat · www.gencat.cat/sobreestants

Un dels elements que es consider a clau per a la bona preparació pels futurs sobreestants és l’ensen yament pr àctic
que ofereix l’escola. Els alumnes estan en per manent contacte amb el món labor al, gràcies a la col·labor ació en treballs pr àctics d’obres , estades a empreses constr uctores i
organismes púb lics i l’e xperiència que apor ten els prof essors, que alhora són professionals del sector en actiu.
OFERTA ESCOLAR
Cicles Formatius de Grau Superior:
Projectes d’obra civil (LOE) de 2000 h. S’hi accedeix amb
batxillerat, FP2, COU o haver superat la prova d’accés. Possibilitat de matr ícula per unitats f ormatives soltes , també es
poden convalidar unitats formatives amb l’experiència laboral.
Realització i plans d’obra (LOGSE) de 1700h. S’hi accedeix
amb batxillerat, FP2, COU o ha ver superat la prova d’accés.
Possibilitat de matrícula per crèdits solts.
Cicles Formatius de Grau Mitjà:
Obres de la construcció (LOE) de 2000 h. S’hi accedeix amb
ESO, FP1, 2n de BUP o bé haver superat una prova d’accés.
Tots els cicles tenen una dur ada de dos cursos acadèmics.
EQUIPAMENTS
Aula inf ormàtica equipada amb els prog rames inf ormàtics
d’última tecnologia.
Aula de dibuix. Aula polivalent. Tres aules formatives.
Aparells topogràfics d’última generació.
SERVEIS
6.000 m 2 d'espai exterior per f er pr àctiques de replanteig i
topografia.
HORARI LECTIU
De dilluns a divendres, de 15 a 21 h.
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P

UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)
P

Pl. Sant Antoni, 3 · Biblioteca Comarcal de l'Urgell · Tàrrega
Tel. 973 500 428 Extensió: 11; Tel. 902 141 141
ptarrega@uoc.edu · www.uoc.edu
La UOC és una universitat sorgida de la societat del coneixement i té
com a missió f acilitar la f ormació de les persones al llarg de la se va
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’estudiant amb la seva disponibilitat de temps i dedicació, oferint un procés formatiu personalitzat.
OFERTA ESCOLAR
Doctorat: Societat de la Informació i el Coneixement i E-learning.
Graus: Administració i Direcció d'Empreses , Comunicació, Criminologia, Dret, Educació Social, Engin yeria Inf ormàtica, Humanitats ,
Informació i Documentació, Llengua i Literatura Catalanes, Màrqueting i In vestigació de Mercats , Multimèdia, Psicologia, Relacions
Laborals i Ocupació, Tecnologies de Telecomunicació i Turisme.
Llicenciatures de 2n cic le: Administr ació i Direcció d'Empreses ,
Ciències del Treball, Ciències Polítiques i de l'Administr ació, Comunicació Audiovisual, Investigació i Tècniques de Mercat, Psicopedagogia i Publicitat i Relacions Públiques.
Llicenciatures de 2n. cicle/màster: Àsia Oriental.
Enginyeries: Enginyeria Informàtica.
Màsters universitaris: Anàlisi política, Aplicacions m ultimèdia, Conflictologia, Direcció de les organitzacions en l'economia del coneix ement; Educació i TIC (e-lear ning), Gestió cultur al UOC-UdG-UIB ,
Gestió cultural, orientació acadèmica i de recerca UOC-UdG-UIB,
Nutrició i salut, Pre venció de r iscos laborals, Enginyeria informàtica,
Enginyeria de telecom unicació, Fiscalitat; Professorat d'ESO i Batxillerat, F ormació Prof essional i Ensen yament d'Idiomes , Prog ramari
lliure, Societat de la inf ormació i el coneix ement, Psicologia, salut i
qualitat de vida, Seguretat de les tecnologies de la informació i les
comunicacions i Telemedicina.
Màsters, postgraus i especialitzacions: Màsters, Postgraus, Especialitzacions, Certificats europeus i Joint Certificat.
Business School: MBA i prog rames directr ius, Cursos per PIME i
microempresa.
Cursos de cur ta durada: @teneu univ ersitari, Cursos de f ormació
superior per a professionals, Ocupa'T, Seminaris, Universitat Oberta
d'Estiu i Universitat Oberta d'Hivern. Enxarxar-se.
Cursos de llengües : of erta d'idiomes: anglès , fr ancès, aleman y,
japonès, xinès i català.
Accés a la univer sitat: Curs d'accés a la UOC per a > 25 an ys i >
45 anys. Proves d'accés a la universitat per a > 25 i >45 anys. Majors
de 40 amb experiència professional en l'àmbit de la titulació.
Càtedra UNESCO: Seminari internacional de la Càtedr a UNESCO
d'e-Learning de la UOC.
Titulacions en procés d'extinció (accés només per a tr asllat d'expedient): Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica d'Inf ormàtica de Sistemes , Eng. Tèc. de Telecomunicació,
especialitat de Telemàtica i Llicenciatura de Dret.
EQUIPAMENTS Sala de treball, ordinadors, impressora i escàner.
SERVEIS Punt d'informació i suport als estudiants i ciutadans.
HORARI LECTIU
D’estiu: dimarts, dimecres de 16 a 20 h i dijous de 10 a 14 h
D’hivern: dimecres i dijous de 16 a 20 h i div endres de 10 a 14 h
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CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES DE TÀRREGA
C. La Pau, s/n · Tàrrega · Tel. 973 501 712 · cf atarrega@xtec.cat

P

L’escola de formació de persones adultes és un centre públic
obert a tota la població adulta interessada a formar-se culturalment, a prepar ar-se acadèmicament o a rebre instr ucció
bàsica per afrontar les no ves e xigències de la societat
actual. L’oferta escolar es complementa amb uns nous estudis que permeten obtenir el títol de Gr aduat en secundària.
OFERTA ESCOLAR
A par tir de 18 an ys. Ensenyaments inicials de català,
castellà, anglès i inf ormàtica. Formació instrumental:
alfabetització, neolectors i cer tificat.
A partir de 17 anys. Graduat en educació secundària. El
títol de Gr aduat en Secundàr ia es pot obtenir tant de
manera presencial com a distància, ja que som punt de
suport de l’IOC.
A par tir de 16 an ys. Preparació de pr oves d’accés a
Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
EQUIPAMENTS Tres aules, aula d'informàtica, sala d’actes.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Sortides cultur als i celebracions d’efemèrides.
HORARI LECTIU De 9 a 14 h i de 15 a 21 h

gòTIC AJUNTAMENT DE TÀRREGA
C. Segle XX, 2, 2n · Tàrrega · Tel. 973 500 199
gotic@tarrega.cat · http://gotic.tarregae.org

gòTIC vol ser una finestra, oberta a tothom, que ens convida
a adreçar-nos i preparar-nos per afrontar els nous reptes de
la societat de la informació i la comunicació, de manera individual i col·lectiva, a través d'itineraris d'alfabetització i experimentació digital.
OFERTA ESCOLAR
Activitats i tallers adreçats a tota la ciutadania en gener al.
Itinerari d'alfabetització digital, Sense Por. Durada: 100 h.
Càpsules formatives i tallers per treure el suc a la xarxa
i les TIC.
Franjes horàries d'autoformació guiada.
EQUIPAMENTS Tres aules de vuit ordinadors cadascuna.
SERVEIS Autoformació, accés lliure, servei Wi-FI, fotocòpies.
Tallers propis específics dirigits a entitats i col·lectius.
HORARI LECTIU De dilluns a div endres, de 9 a 21 h (consulteu programació).
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P

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES
P

Av. Onze de Setembre, 4 · Tàrrega · Tel. 973 313 006
Fax 973 313 569 · eoitarrega@xtec.cat · www .eoitarrega.com

L’EOI de Tàrrega va començar la seva activitat el curs 20032004 i des de lla vors ha anat ampliant la se va of erta 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 centre de cer tificació per a e xàmens tant per l’alumnat
inscrit a l’escola com per als inscr its només per aquestes
proves comunes al conjunt de les Escoles Oficials d’Idiomes
de Catalunya (B1 i B2 del Marc Europeu Com ú de Referència per a les llengües estr angeres).
OFERTA ESCOLAR
Anglès i francès de 1r fins a 5è curs .
Es poden inscriure adults i adolescents (a partir de 14 anys
si és una llengua diferent a la que fan a l'ESO i de 16 anys
quan és el mateix idioma que cursen a l'ESO com a primer
idioma estranger).
EQUIPAMENTS
Sala d'informàtica, equipament audiovisual a totes les aules.
SERVEIS
Internet a totes les aules, biblioteca, mediateca, sala de lectura, 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
Tardes fins a les 21 h
Classes de 16 a 18.30 h i de 18.30 a 21 h
Les classes són de dues hores i mitja, dies alterns de dilluns
a dijous.
Total d’hores impartides per curs: 150 hores.
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CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
C. Agoders, 16 · Tàrrega · Tel. 973 500 707
urgell@cpnl.cat · www.cpnl.cat

El CPNL és l’òrgan terr itorial d’aplicació a Catalun ya de la
política lingüística del Go vern. El CPNL està f ormat per la
Generalitat de Catalunya i nombrosos ajuntaments, consells
comarcals i diputacions . L’objectiu del CPNL és f acilitar 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
SERVEI COMARCAL DE CATALÀ
Cursos presencials i a distància de llengua catalana
Nivells intermedi (B), suficiència (C) i super ior (D).
Titulacions homologades.
Per poder inscriure’s als cursos cal tenir 18 an ys o 16 i no
haver fet l’escolarització obligatòria a Catalunya.
AULA DE LLENGUA
Ajuntament de Tàrrega
C. Les Piques, 1, 2n 2a. Tàrrega. Tel. 973 314 161.
Cursos i sessions d’iniciació a la llengua catalana.
Activitats d’autoaprenentage. Sessions de lectura i conversa.
Hi poden venir les persones adultes no catalanopar lants.
EQUIPAMENTS
Aula de la Regidoria de Cultura (C. Les Piques, 1).
HORARI LECTIU
Aula de llengua: dilluns i dimecres de 15 a 20 h;
dimar ts,
dijous i divendres de 9 a 14 h. (L’horari pot variar en funció de
les necessitats).
Cursos per a catalanoparlants: tarda-vespre i dissabtes al matí.
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P

CENTRE DE FORMACIÓ LA SOLANA
P

C. La Solana, s/n · Tàrrega · Tel. 973 310 274 · F ax 973 314 109
centreformacio@tarrega.cat · www.tarrega.cat/centreforma.html
Centre amb 15 an ys d’experiència en l’ensen yament d’oficis
a joves i adults que volen aprendre un ofici. Els objectius són:
· Formar els alumnes en un ofici.
· Ensenyar aquells coneix ements bàsics (teòr ics i pr àctics)
per tal de desenvolupar correctament les tasques pròpies
de la professió.
· Ensenyar hàbits, actituds laborals i professionals.
· Promoure la inserció en els mercats de treball, dotant-los
d’una qualificació i experiència professionals necessàries.
El nostre lema és “Forma’t mentre treballes”.
OFERTA ESCOLAR
Cursos de Formació Ocupacional: Per a persones aturades majors de 16 anys.
Durada: en funció dels cursos (de 3 a 12 mesos).
Especialitats: monog ràfics de constr ucció, cursos d’iniciació a la fusteria, o a la pintur a, confecció, restauració...
Programes de suport a la inserció, d’informació i orientació pr ofessional i la recer ca d’ocupació: Programa
destinat a usuaris de serveis socials i aturats que necessiten un ref orç en temes de recerca de f eina, informàtica i
internet per a la seva reinserció laboral.
Altres cursos: Cada any el centre fa noves propostes.
Tots els cursos estan adaptats als cer tificats de prof essionalitat del
Departament de Treball. La major ia dels cursos estan finançats per
l’Ajuntament de Tàrrega, pel Ser vei d’Ocupació de Catalun ya del
Departament de Treball de la Gener alitat de Catalun ya i pel F ons
Social Europeu.

EQUIPAMENTS
Taller de forja, taller de fusteria, aules, oficines.
SERVEIS
Els alumnes alter nen el treball real i l’aprenentatge de l’ofici.
D’aquí que el mitjà pel qual s’aconsegueixen els objectius del
centre són la recuperació, restauració i promoció del patrimoni
artístic, històric cultural o natural de titularitat pública.
Obres realitzades: seu de la Fira del Teatre i de la Policia Local,
càmping m unicipal, rehabilitació de l’escorxador m unicipal,
manteniment d’edificis, centres educatius i mobiliar i urbà.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Visites a fires, entitats, centres d’interès per les especialitats
i els alumnes par ticipants en els cursos.
HORARI LECTIU
En funció dels cursos. Atenció al públic d'oficines: de 8 a 15 h
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ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TÀRREGA
Av. Generalitat, 5 · Tàrrega · Tel. 973 312 965
c5006021@xtec.cat · www.xtec.es/centres/c5006021

L’Escola Municipal de Música de Tàrrega és un centre d’ensenyament musical de titularitat municipal, que engloba dos
tipus d’ensenyament diferents i alhora interrelacionats i derivats de l’aplicació de la LOE: els de nivell elemental i els de
nivell professional. El Departament de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Tàrrega mantenen un conveni de
col·laboració per al sosteniment del centre .
OFERTA ESCOLAR
Estudis de Nivell Elemental
L’ensenyament bàsic compren set cursos , durant els quals
l’alumne desen voluparà àmpliament les se ves capacitats
musicals i aprendrà els fonaments del llenguatge musical i
la se va e xpressió mitjançant la v eu i l’instr ument. Aquest
pla està dirigit a nens i nenes de 5 a 12 però poden continuar fins als 14 anys aproximadament. Al finalitzar aquests
estudis i després de passar la pro
va d’accés , l’alumne
podrà accedir als estudis oficials de Niv ell Professional.
Estudis de Nivell Professional
Són estudis de caràcter oficial que s’estructuren en sis cursos, i condueixen a l’obtenció del títol de batxiller en cas que
es cursin les assignatures comunes de batxillerat. El límit de
permanència és de vuit anys; no es podrà romandre més de
tres cursos suspesos, ni més de dos en el mateix curs .
L’Escola Municipal de Música de Tàrrega té reconeguts els
quatre primers cursos pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat com a estudis oficials i actualment ja ha introduït
els dos últims d’una forma no oficial. Ofereix estudis de nivell
elemental i prof essional, sent l’única Escola Municipal de
Música de Lleida que desenvolupa totes les assignatures de
nivell professional igual que un conser vatori.
EQUIPAMENTS
Auditori, aules, biblioteca.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Curs d’estiu amb prof essors de renom i no ves f ormes de
conèixer i treballar la m úsica. Intercan vis amb altres estudiants. Cicle de concerts conjuntament amb la Regidoria de
Cultura. Sortides escolars.
HORARI LECTIU
De dilluns a divendres de 12 a 15 h i de 15 a 23 h
Dissabtes al matí.
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P

CENTRE EDUCATIU PRIVAT LES ASTES
Pri

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

Centre de formació per a persones adultes de titular itat privada autor itzat pel Depar tament d’Ensenyament de la província de Lleida.
OFERTA ESCOLAR
GESO: Graduat en Educació Secundària Obligatòria dirigit
a persones majors de 18 an ys.
PQPI d’auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius en g eneral, dir igit a jo ves de 15 a 21 an ys
sense l’ESO.
Preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius
de Grau Superior –PPACFGS- dir igit a adults majors de
19 anys sense el batxillerat.
EQUIPAMENTS
Centre 100% adaptat. A ules totalment equipades per a
impartir cada especialitat concreta.
SERVEIS
A més del ser veis de f ormació, el centre és Agència de
Col·locació autor itzada pel SOC n úmero 0900000106 pels
serveis d’orientació professional i d’intermediació laboral.
L’Oferta Escolar PQPI inclou pràctiques a l’empresa que proporciona el centre.
HORARI LECTIU
Atenció al públic: de 9 a 14 h i de 15 a 21 h
GESO: de dilluns a dijous de 9 a 13 h o de 18 a 22 h
PQPI: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
PPACFGS: Assignatures com unes: dimar ts, dimecres i
dijous de 9.30 a 12.45 h. Assignatures específiques: dilluns i
divendres de 9.30 a 13 h
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ESCOLA ACTIVA
C. Carme, 31 · Tàrrega · Tel. 973 501 164

L’Escola Activa de Ponent és un centre amb més de quinz e
anys d’experiència en el món de la formació. Estem especialitzats, els resultats i alumnes així ho a valen, en ref orços
escolars tant a niv ell par ticular com en g rup de tots els
nivells i matèries.
OFERTA ESCOLAR
L’Escola Activ a of ereix classes de ref orç per a tots els
nivells i assignatures tant a nivell particular com en grup.
Tots els nostres prof essors són titulats i els a valen an ys
d’experiència en el món de la f ormació.
EQUIPAMENTS
Una aula d’idiomes amb equipament informàtic, una aula polivalent i una aula d’informàtica. Des d’aquest darrer any oferim
cursos de cuina gràcies a l’habilitació de la nostra cuina.
SERVEIS
Classes d’idiomes (català, castellà, anglès , fr ancès, italià,
alemany, entre d’altres), informàtica de tots els nivells, comptabilitat, accés a la universitat per a major de 25 an ys, etc.
També oferim cursos per a adults , ja siguin atur ats o treballadors en règim general o autònoms.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Durant l’estiu, iniciem l’Esplai Activa. Es tracta d’un esplai en
què es f omenta l’estudi alhor a que es dedica una estona a
l’esbarjo. Durant el curs escolar of erim la possibilitat de realitzar aquesta mateixa activitat adaptada als nous hor aris
escolars. Per als més petits , d’1 a 3 an ys, oferim Baby Planet, un moment de joc i completament en anglès .
HORARI LECTIU
Els horaris són de 9 a 13 h i de 15.30 a 20.30 h
Aquests horaris poden ser modificats segons necessitats .
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Pri

ESCOLA L’ANGLO-FRANCESA
Pri

C. Ramon Carnicer 1 · Tàrrega · Tel. 973 311 245
info@anglo-francesa.com · www.anglo-francesa.com

Acadèmia d’Ensenyament fundada l’any 1965.
OFERTA ESCOLAR
Activitats extraescolars, anglès, informàtica i repassos.
A partir dels 3 anys.
EQUIPAMENTS
Edifici de tres plantes equipades amb aules per a la docència. Dues sales amb equips inf ormàtics.
SERVEIS
Recollida d’infants a l’escola, reforç escolar, anglès i informàtica.
HORARI LECTIU
A partir de les 17 h.
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AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Pl. Major, 1

973 311 608

Pl. Carme, 5
C. St. Pelegrí, 95
Av. Catalunya, 112
Av. Tarragona, s/n

973 314 635
973 314 737
973 501 516
973 312 935

Av. La Pau, s/n
Av. Josep Terradellas, s/n

973 500 092
088
973 701 650
062
973 310 721
973 310 852
112
085
973 500 280

ALLOTJAMENTS
Alberg Ca n'Aleix
Hotel Ciutat de Tàrrega
Hotel Pintor Marsà
Càmping
SERVEIS D'URGÈNCIES
Policia Local
Mossos d'Esquadra
Guàrdia Civil
Centre Assistència Primària
Servei Central d'Emergències
Bombers

Av. Tarragona, 1
C. Salvador Espriu, s/n
C. Bombers, s/n

TRANSPORTS PÚBLICS
Estació d'Autobusos
C. Migdia, s/n
Estació de Ferrocarrils RENFE
C. Segle XX, 4
Alsina Graells
Hispano Igualadina
Servei de Taxis
C. Alonso Martínez, s/n
Eixbus

973 311 171
973 310 879
973 310 739
934 882 621
973 310 060
973 271 470

SERVEIS EDUCATIUS I SOCIALS
Serveis Educatius de l'Urgell
Regidoria d'Ensenyament
Oficina Municipal d'Escolarització
Pla Comarcal d'Educació
Unitat d'Escolarització Compartida
Oficina d’Acció Social i Ciutadania

C. Indústria, 3
Pl. Sant Antoni, 1
Pl. Sant Antoni, 1
C. Agoders, 16
C. La Pau, 2
Pl. Nacions, s/n

973 312 318
973 313 577
973 313 577
973 500 707
973 501 801
973 502 670

C. Carme, 31
C. Talladell, 7-9,
C. Ramon Carnicer, 1

973 501 164
973 311 143
973 311 245

SERVEIS CULTURALS
Arxiu Històric Comarcal
C. Les Sitges, 4-6
Biblioteca Central Comarcal
Pl. Sant Antoni, 3
Casa de Cultura
C. Les Piques, 1
Fira de Teatre al Carrer
Pl. Sant Antoni, 1
Museu Comarcal de l'Urgell
C. Major, 11
Museu Cal Trepat
Av. J. Trepat Galceran, s/n
Ràdio Tàrrega 92.3 FMC.
Santa Anna, 8
Teatre Ateneu
Pl. Carme, 3
Hotel d'Entitats
C. Segle XX, 2
Sala d'Exposicions Marsà
C. Les Piques, 1
Sala Museu - Sala d'Exposicions
C. Major, 11
Sala Concerts Mercat municipal
Pl. Nacions
Sales d'Assaig de música
Espai la Fassina

973 312 411
973 500 428
973 310 731
973 310 854
973 312 960
973 311 616
973 310 404
973 310 731
973 314 131
973 310 731
973 312 960
973 310 731
973 310 731

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Camp de futbol U.E. Tàrrega
P. E. Reguer
Camp de futbol gespa ar tificial
P. E. Reguer
Circuit de 4 x 4
Av. Tarragona, s/n
Club Natació Tàrrega
C. Mtre. Güell, s/n
Club de Tennis
C. St. Pere Claver, s/n
Club Escola Hípica
Camí de Verdú a Vilagrassa
Pavelló municipal d'esports
Pg. Parc Esportiu, s/n
Pavelló Col·legi Sant Josep
Dr. Fleming, s/n
Piscines municipals
Pg. Parc Esportiu, s/n
Piscina coberta municipal
C. Joan Brossa, s/n
Centre Esportiu Sant Jordi
C. Talladell, 1
Gyas Club
Av. Catalunya, 40

973 501 303
973 312 935
973 310 046
973 311 040
973 311 599
973 311 329
973 312 935
973 312 935
973 310 043
973 313 169
973 500 886
973 501 100

ACADÈMIES PRIVADES
Escola Activa
New School II
Escola l'Anglo-Francesa
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1. Llar d’infants El Niu
2. Llar d’infants La Pau
3. Llar d’infants Col·legi Sant Josep
4. Llar d’infants Sant Eloi
5. Escola Àngel Guimerà
6. Escola Maria Mercè Marçal
7. Escola Jacint Verdaguer
8. Col·legi Sant Josep
9. Escola Pia
10. Escola Santa Maria de l’Alba
11. Institut Alfons Costafreda
12. Institut Manuel de Pedrolo
13. Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI)
14. Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara
15 Escola de Capacitació Ag rària
16. Escola de Sobreestants
17. UOC (Universitat Oberta de Catalunya)
18. Centre de Formació de Persones Adultes de Tàrrega
19. gòTIC
20. Escola Oficial d’Idiomes de Tàrrega
21. Consorci per a la Nor malització Lingüística
22. Aula de Llengua
23. Centre de Formació La Solana
24. Escola Municipal de Música de Tàrrega
25. Centre Educatiu Privat Les Astes
26. Escola L’Anglo-Francesa
27. Escola Activa
28. Alberg Ca n’Aleix
29. Estació d’Autobusos
30. RENFE

