
Aquesta guia està adreçada als joves de la comarca, pensada per oferir-vos tota la 
informació sobre la formació postobligatòria per poder prendre les decisions necessàries 
pel teu futur, és a dir, traçar el teu itinerari formatiu per després accedir al món laboral.

La guia inclou informació bàsica sobre les opcions formatives, l'oferta educativa del teu 
entorn més proper i els contactes necessaris per poder-te informar sobre qualsevol dubte 
o qüestió.

Hi trobaràs informació sobre ensenyament secundari i formació professional, universitat, 
ensenyaments artístics i d’esports, d’idiomes, de català, els programes de garantia social, 
la formació d’adults, la formació ocupacional i tot de cursos varis.

Des del Servei Comarcal de Joventut et fem aquesta proposta per acostar-te la informació 
i donar-te eines útils per prendre les teves decisions. Ves al teu Punt d'Informació Juvenil i 
resol tots els teus dubtes!

introducció
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ensenyament secundari i formació professional

què és?

ESO (educació secundària obligatòria): va adreçada als alumnes d'entre 12 i 16 anys, amb la finalitat de 
possibilitar als alumnes l'accés als elements bàsics de la cultura. La seva estructura és de quatre cursos 
acadèmics que inclouen diferents matèries obligatòries, optatives fixades per cada centre i optatives 
específiques.
Un cop acabada l'ESO l'alumne rep el títol de graduat en educació secundària (GES) i llavors pot escollir 
entre seguir els seus estudis accedint al batxillerat o als cicles formatius de grau mitjà de formació 
professional, d'ensenyaments esportius (si se supera una prova específica) o d'arts plàstiques i disseny o 
començar a treballar.

BAT (batxillerat): és l'últim cicle de l'educació secundària. És voluntari i consta d'un cicle de dos cursos 
acadèmics que convencionalment comprenen dels 16 als 18 anys. 
Consta de tres modalitats: arts (via d'arts plàstiques, imatge i disseny, i via d'arts escèniques, música i dansa); 
humanitats i ciències socials; i ciències i tecnologia. 
Un cop acabat el BAT l'alumne rep el títol de batxiller, que possibilita l'accés a la universitat (passant la prova 
d'accés a la universitat) i a cicles formatius de grau superior.

La formació professional comprèn un conjunt d'ensenyaments que capaciten per a l'exercici qualificat de 
diferents professions i proporcionen a l'alumne la formació necessària per adquirir la competència professional 
característica de cada títol.

Els ensenyaments s'estructuren en les següents famílies professionals: activitats físiques i esportives, 
administració i gestió, agrària, arts gràfiques, comerç i màrqueting, edificació i obra civil, electricitat i 
electrònica, energia i aigua, fabricació mecànica, fusta, moble i suro, hoteleria i turisme, imatge i so, imatge 
personal, indústries alimentàries, indústries extractives, informàtica i comunicacions, instal·lació i 
manteniment, maritimopesquera, química, sanitat, seguretat i medi ambient, serveis socioculturals i a la  
comunitat, tèxtil, confecció i pell i transport i manteniment de vehicles.

A més, hi ha els ensenyaments artístics, que es composen de sis tipus:
- Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, amb les següents branques: arts aplicades a l'escultura, arts 
aplicades a a indumentària, arts aplicades al mur, art floral, arts aplicades al llibre, ceràmica artística, disseny 
industrial, comunicació gràfica i audiovisual, disseny d'interiors, esmalts artístics, joieria d'art i tèxtils artístics.
- Música
- Dansa
- Art dramàtic
- Disseny
- Conservació i restauració de béns culturals

I, finalment, també existeixen els cicles formatius d'esports, amb les següents modalitats: atletisme, 
basquetbol, esgrima, esports d’hivern, futbol i futbol sala, handbol, esports de muntanya i escalada, busseig 
esportiu, espeleologia, esports de combat, esports eqüestres, esports de vela, salvament i socorrisme.
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Existeixen dos graus:
- CFGM (cicles formatius de grau mitjà, títol de tècnic/a). Per accedir-hi cal disposar del títol de graduat en 
educació secundària, del títol d'FP1 (o equivalent), el segon de BUP aprovat o superar les proves d'accés. 
Per accedir als CFGM d'arts plàstiques i disseny i esportius cal disposar del títol de graduat en educació 
secundària i superar una prova específica (hi ha casos d'exempció de la prova).

- CFGS (cicles formatius de grau superior, títol de tècnic/a superior). Per accedir-hi cal disposar del títol de 
batxiller (LOGSE), haver superat el COU o el PREU, tenir el títol d'FP2, disposar de titulació universitària o 
superar les proves d'accés.
Per accedir als CFGS d'arts plàstiques i disseny  i esportius cal disposar del títol de batxiller i superar una 
prova específica (hi ha casos d'exempció de la prova).
Amb el títol de tècnic superior es pot accedir a certs estudis universitaris, relacionats amb els estudis de 
formació professional que s'hagin cursat sense necessitat de realitzar una prova d'accés.

Més informació a: 
  

 
www.gencat.cat/ensenyament
www.xtec.cat

http://www.gencat.cat/ensenyament
http://www.xtec.cat


INSTITUT ANDREU NIN
Av. Salvador Palau Rabassó, 18 (43700) El Vendrell
977 15 71 30
ESO
BAT: ciències i tecnologia / humanitats i ciències 

socials 
CFGM: gestió administrativa / comerç / instal·lacions 

elèctriques i automàtiques / electromecànica de 
vehicles automòbils / cures auxiliars d'infermeria / 
atenció a les persones en situació de dependència

CFGS: animació d’activitats físíques i esportives / 
administració i finances / educació infantil / gestió 
comercial i màrqueting / automoció / sistemes 
electrotècnics i automatitzats

Curs específic per a l'accés als cicles formatius de 
grau superior.

INSTITUT BAIX PENEDÈS
Av. Salvador Palau Rabassó, 1 (43700) El Vendrell
977 66 70 82
ESO
BAT: arts  /  humanitats i ciències socials  / ciències i 

tecnologia

INSTITUT MEDITERRÀNIA
C/ Ramon Casas Carbó, s/n (43700) El Vendrell
977 66 28 44
ESO 
BAT: ciències i tecnologia / humanitats i ciències 

socials 

COL·LEGI SAGRAT COR
Carretera de Valls, 26 (43700) El Vendrell
977 66 01 73
(Centre concertat)
ESO
BAT: ciències i tecnologia / humanitats i ciències 

socials 

on es fa?

INSTITUT DE L'ARBOÇ
C/ Pompeu Fabra, s/n (43720) L'Arboç
977 67 10 65
ESO
BAT: humanitats i ciències socials  / ciències i 

tecnologia

COL·LEGI RESIDÈNCIA L'ARBOÇ
Rambla Gener, 30 (43720) L'Arboç
977 67 03 44
(Centre concertat)
ESO 

EFA (Escola Familiar Agrària) CAMP JOLIU
Carretera 340, km 1202 (43720) L'Arboç
977 67 01 02
(Centre concertat)
ESO 
BAT: humanitats i ciències socials  / ciències i 

tecnologia
CFGM: gestió administrativa / comerç / olis d'oliva i 

vins 

INSTITUT COSTER DE LA TORRE
Av. de la Diputació, s/n (43717) La Bisbal del Penedès
977 16 91 83
ESO
BAT: humanitats i ciències socials  / ciències i 

tecnologia

INSTITUT CAMÍ DE MAR
C/ Jaume Pallarès, s/n (43820) Calafell
977 69 57 11
ESO
BAT: humanitats i ciències socials  / ciències i 

tecnologia
CFGM: gest ió  admin is t rat iva /  s is temes 

microinformàtics i xarxes
CFGS: desenvolupament d’aplicacions web

INSTITUT LA TALAIA
C/ Repòs, 41-B (43882) Segur de Calafell
977159233
ESO

INSTITUT ERNEST LLUCH I MARTÍ
Av. del Castell, s/n (43881) Cunit
977 67 43 40
ESO
BAT: humanitats i ciències socials  / ciències i 

tecnologia
CFGM: perruqueria i cosmètica capil·lar / sistemes 

microinformàtics i xarxes
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universitat

què és?

El sistema universitari català està format per 12 universitats, de les quals 7 són públiques, 4 privades i 1 no 
presencial.

D'acord amb els objectius establerts per l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior), actualment els estudis 
universitaris s'estructuren en:

Graus: els títols de grau són de 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), que 
equivalen a un període mínim de 4 anys. Aquests estudis  s'equiparen a les antigues diplomatures i 
llicenciatures. S'estructuren en les següents branques: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, 
ciències socials i jurídiques, i enginyeria i arquitectura.

Màsters: per accedir a aquests estudis cal estar en possessió del títol de grau o altres titulacions 
universitàries oficials. Per obtenir el títol de màster cal haver fer entre 60 i 120 crèdits ECTS, que equivalen a 
un període d'entre 1 i 2 anys.

Doctorat: són estudis especialitzats i per accedir-hi cal estar en possessió d'un títol de màster. Consten d'un 
període de formació i d'un d'investigació, que integren el programa de doctorat.

Accés als graus:
Un cop superat el batxillerat, mitjançat les proves d'accés a la universitat (PAU) o la selectivitat, que es faran 
segons la modalitat de batxillerat que s'hagi cursat.
Amb la prova d'accés per a més grans de 25 anys i més grans de 45 anys.
Amb la prova d'accés per a més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència laboral o professional.
Un cop s'ha superat un curs de formació professional de grau superior, també s'hi pot accedir mitjançant una 
preinscripció.
Des d'altres titulacions universitàries.
Des de sistemes educatius estrangers.

Més informació a:
 

  
www.gencat.cat/economia/ur
www.gencat.cat/estudiaracatalunya

on es fa?

SEU DEL BAIX PENEDÈS DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI DE TARRAGONA
Av. Palfuriana, 104
43880 Coma-ruga (El Vendrell)
977 68 49 52

 
Grau d'infermera.
Grau d'educació infantil.

www.urv.cat/seubaixpenedes
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ensenyaments artístics i d’esports

què és?

Els ensenyaments artístics tenen la finalitat de proporcionar als alumnes una formació artística de qualitat i 
garantir la qualificació dels futurs professionals d'arts plàstiques i de disseny, música, dansa i art dramàtic.
Els ensenyaments d'esports capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i 
especialitat cursada. 
Alguns d'aquests ensenyaments es poden cursar dins del sistema educatiu formal a través dels cicles 
formatius o mitjançant cursos reconeguts pels ens pertinents (federacions, escoles reconegudes...).

Més informació a: 
 

 
www.gencat.cat/ensenyament
www.xtec.cat

on es fa?

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
TRADICIONAL DEL PENEDÈS, DE L'ARBOÇ

 
Tel. 977167725
Escola de música especialitzada en 
l’ensenyament dels instruments tradicionals dels 
països catalans.
Cursos: sensibilització musical (nens de 3 a 6 
anys), llenguatge musical, gralla, flabiol i 
tamborí, sac de gemecs, acordió diatònic, tarota, 
timbal, guitarra i bateria

ESCOLA DE PUNTES AL COIXÍ DE L'ARBOÇ
 

 
Informació a l’Oficina de Turisme de l’Arboç: 
c/Major 37 baixos  43720 L’Arboç. Tel. 
977167725
Escola de la Generalitat gestionada per la 
Fundació Privada Museu de Puntes al Coixí de 
l’Arboç. Ensenyament de les tècniques 
autòctones de la Punta al Coixí Arbocenca. 
Cursos: Curs d’hivern, cursos d’estiu i consultes 
especialitzades.

escolamusicatradicional@gmail.com
www.escolamusicatradicionalpenedes.blog.cat

museupuntes@arbocenc.cat
www.arbocenc.cat

MARDEFANG (TALLER DE CERÀMICA)
C. Dr. Vives Mañé, 6 nau
43720 l'Arboç
646900862

 
 

Taller de ceràmica  per a nens a partir de 5 
anys.
Taller de ceràmica per a adults (modelatge, 
decoració, rakú...)
Curs d'iniciació i perfeccionament de torn.
Tallers a les escoles

ESCOLA DE DANSA L'ESTUDI
C. Jussà, 9
43720 l'Arboç
977670723 - 677270283

 
 

Clàssica, moderna, contemporània, gim-jazz, 
gimnàstica per a adults, ioga i psicomotricitat.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CRISÀLIDE 
DE LA BISBAL
Centre Municipal de Cultura
Plaça Major, 11–13 
43717 La Bisbal del Penedès
977 16 99 17 / 977 16 99 26

www.mardefang.com
mardefang@hotmail.com

dansa.estudi@gmail.com
www.estudidansa.blogspot.com
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què és?ESCOLA DE BÀSQUET DE CALAFELL
Pavelló Jaume Vilamajor 
43882 Segur de Calafell
977164998
Organitza: Club de bàsquet Calafell

ESCOLA DE DANSA DE CALAFELL
Pavelló Jaume Vilamajor 
Av. Alemanya, 1
43882 Segur de Calafell
977164998

ESCOLA DE FUTBOL DE CALAFELL
Camp municipal d'esports de Calafell
Pg. de la unió, s/n
43820 Calafell
647752206
Organitza: Escola de futbol base de Calafell

ESCOLA DE FUTBOL DE SEGUR DE 
CALAFELL
Camp municipal d'esports de Segur de Calafell
43882 Segur de Calafell
977163515
Organitza: Unió esportiva Segur

ESCOLA D'HOQUEI I PATINATGE ARTÍSTIC 
DE CALAFELL
Pavelló Joan Ortoll
Pg. de la unió, s/n
43820 Calafell
977692709
Organitza: Club patí Calafell

ESCOLA DE TENNIS DE CALAFELL
Pistes de tennis de Calafell Park
43820 Calafell
677419676

ESCOLA DE VELA DE CALAFELL "Mar mític, 
mar lúdic"
Davant la Confraria de Pescadors de Calafell
43820 Calafell
609669506 / 677419676

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CUNIT
C/ Francesc Macià, 43, 2n 
43881 Cunit
977 67 47 93
Ensenyaments d'iniciació, de nivell elemental i 
mitjà: llenguatge musical, instrument, cant coral

ESCOLA DE FUTBOL MUNICIPAL
Ajuntament de Cunit
Regidoria d'esports
C/ Major, 12
43882 Cunit
977674439

 
Iniciació al futbol, nivells prebenjamí, benjamí, 
aleví, infantil i cadet.

ESCOLA DE MÚSICA COMARCAL 
CONTRAPUNT (Llorenç del Penedès, 
Banyeres del Penedès, Calafell i Sant Jaume 
dels Domenys)
Casa de Cultura
43712 Llorenç del Penedès
608987287

 
https://sites.google.com/site/musicacontrapunt/  
Sensibilització musical, coral infantil i juvenil, 
coral música moderna, grup de gralles, conjunt 
instrumental/combo, instrument: guitarra, piano, 
percussió/bateria, baix elèctric, violí, viola, 
violoncel, contrabaix, flauta travessera, gralla, 
saxo, trompeta i trombó.

ESCOLA DE FUTBOL DE LLORENÇ
Associació esportiva Ramon Sicart
Zona esportiva municipal
43712 Llorenç del Penedès
676294340

 

ESCOLA DE BÀSQUET DE LLORENÇ
Club Bàsquet Llorenç
Zona esportiva municipal
43712 Llorenç del Penedès

 

esports@cunit.org

escolacontrapunt@gmail.com

aeramonsicart@gmail.com

basquetllorenc@gmail.com
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què és?ESCOLA DE PATINATGE ARTÍSTIC DE 
LLORENÇ
Club Patí Llorenç
Zona esportiva municipal
43712 Llorenç del Penedès

 

ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL PAU 
CASALS DEL VENDRELL
Passatge del Tívoli, 3-7
43700 El Vendrell
977 66 33 06

 
 

Programes: sensibilització i iniciació, nivell 
elemental, ampliació, nivell mitjà, adults, música 
activa.

ESCOLA MUNICIPAL D'ART APEL·LES 
FENOSA DEL VENDRELL
Av. de les Escoles, 19
43700 El Vendrell
977 66 10 52
(Oficina Municipal d'Escolarització, La Rambla, 
26, tel. 977 66 89 62)
Ceràmica, pintura, esmalt, dibuix artístic, collage, 
escultura, gravats.

cpllorenc@hotmail.com

escolamusica@elvendrell.net
www.escolamusicapaucasals.cat

CURSOS ESPORTIUS del Consell Esportiu del 
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ensenyament d’idiomes

què és?

on es fa?

Les escoles oficials d'idiomes (EOI) són centres públics d'ensenyament d'idiomes moderns a adults, dins 
l'àmbit no universitari. Els alumnes poden matricular-s'hi en règim oficial (presencial o a distància) o lliure.
Els idiomes que s'hi poden estudiar són: alemany, anglès, àrab, castellà per a estrangers, català, coreà, 
èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès.
La durada dels estudis és de cinc cursos, encara que en alguns idiomes és superior, i s'estructuren en tres 
nivells: nivell bàsic (dos cursos que corresponen al nivell A2 del MECR), nivell intermedi (un curs que 
correspon al nivell B1 del MECR) i nivell avançat  (dos cursos que corresponen al nivell B2 del MECR). Les 
mateixes escoles gestionen i administren les proves per obtenir els certificats oficials: el certificat de nivell 
bàsic, intermedi i avançat.
Per accedir a les EOI cal tenir com a mínim 16 anys complerts l'any que es comencen els estudis o tenir-ne 
14 per estudiar un idioma diferent al que s'estudia a l'ESO. 

Més informació a: 
 www.gencat.cat/ensenyament

EOI (Escola Oficial d'Idiomes) DEL VENDRELL
Av. Salvador Palau Rabassó, 1 (Institut Baix Penedès)
43700 El Vendrell
977 66 09 95

 
Idiomes impartits: anglès i francès
www.eoidelvendrell.cat
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ensenyament de català

què és?

on es fa?

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)  té l’objectiu de facilitar el coneixement, l’ús 
i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en tots els àmbits. 

Cursos de català per a adults:
El CPNL ofereix cursos des dels nivells inicials fins al nivell superior (cursos de nivell inicial, bàsic, elemental, 
intermedi, suficiència i superior). Les modalitats bàsiques en què es presenten -segons el nivell- són 
presencial, a distància i, amb la plataforma Parla.cat , semipresencial i en línia. 
Els certificats de nivell són oficials i s'organitzen en mòduls trimestrals. Per consultar les dates i els horaris de 
matriculació podeu consultar la pàgina web del CPNL o trucar al servei on voleu fer el curs. 
Per inscriure's als cursos cal tenir 18 anys o bé tenir-ne 16 i no haver fet l'escolarització obligatòria a Catalunya. 
Per accedir a un curs, cal acreditar el nivell de coneixements de català mitjançant el certificat corresponent o bé 
fer una prova de col·locació. 
Al Vendrell també hi ha en funcionament un centre d'autoaprenentatge, el Centre Obert de Català.

Assessorament lingüístic:
Orientació i assessorament per facilitar l’ús de la llengua catalana amb qualitat, tant als ens locals com a 
empreses, comerços, entitats i particulars:
Revisió de textos breus en català: notes, cartes, rètols, etc. (servei gratuït)
Assessorament per adaptar-se a la normativa lingüística vigent.
Informació sobre recursos: correctors, traductors automàtics, models de documents, etc. 

Voluntariat per la llengua: (www.vxl.cat)
El Consorci per a la Normalització Lingüística gestiona  de manera territorial el programa Voluntariat per la 
llengua, un programa que facilita que les persones que tenen coneixements bàsics de català oral i que el volen 
practicar  es puguin trobar, una hora a la setmana, amb persones que el parlen habitualment.  

www.cpnl.cat

SERVEI DE CATALÀ DEL BAIX PENEDÈS
Pl. del Centre, 5
43700 El Vendrell
Tel. 977 15 71 75  

OFICINA DE CATALÀ DE CALAFELL
Av. Generalitat, 1 (Cal Bolavà)
43820 Calafell
977 699 078  

OFICINA DE CATALÀ DEL VENDRELL
Camí Reial, 15-17 (Edifici Camí Reial)
43700 El Vendrell
977 664 002  

baixpenedes@cpnl.cat

calafell@cpnl.cat

elvendrell@cpnl.cat
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programes de qualificació professional 

què és?

Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) s'adrecen als joves més grans de setze anys (16 
anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l'any d'inici del programa, i de manera 
prioritària, menors de 21 anys) que finalitzen l'etapa de l'ensenyament secundari obligatori sense haver 
obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. La finalitat dels programes és 
proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat 
d'un el seu itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop 
superada la prova d'accés. També donen l'opció de fer una formació complementària per obtenir el títol de 
graduat/ada en ESO. L'oferta formativa es desenvolupa amb la col·laboració del Departament 
d'Ensenyament, el Departament d'Empresa i Ocupació (SOC), les administracions locals i altres entitats i 
institucions, amb el suport del fons social europeu.

Aquests programes són desenvolupats per:
a) el Departament d'Ensenyament, en col·laboració amb les administracions locals i el SOC:

- PTT (Pla de Transició al Treball)
- FIAP (Formació i Aprenentatge Professional)

b) les administracions locals
c) altres centres educatius i entitats de formació

Més informació a: 
 

 
Telèfon gratuït d'informació de PGS: 900 151 176

www.gencat.cat/educacio
www.xtec.cat

on es fa?

PQPI-PTT DE CALAFELL
C/ Jaume Pallarès, s/n (Institut Camí de Mar)
43820 Calafell
977 69 17 34

 
Auxiliar de vendes, oficines i atenció al públic.
Auxiliar en muntatges d'instal·lacions elèctriques, 
aigua i gas.

ACADÈMIA CEP EL VENDRELL
C. Nou, 60-62 bxs.
43700 El Vendrell
977663745

Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis 
administratius generals.

e3960006@xtec.cat

www.academiacep.cat

ESCOLA DE TURISME DEL BAIX PENEDÈS
Av. Palfuriana, 104
43880 Coma-ruga (El Vendrell)
977 68 29 38

 
Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restaurant i 
bar.
Auxiliar de pastisseria i fleca.

info@escolaturismebp.org
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formació d’adults

què és?

on es fa?

La formació d'adults és el conjunt d'activitats d'aprenentatge gràcies a les quals les persones adultes 
desenvolupen les seves capacitats, enriqueixen els seus coneixements i milloren les seves competències 
tècniques i professionals. 
Per accedir a aquesta formació cal tenir els 18 anys complerts, excepte per la preparació als CFGM i els 
cursos d'acolliment lingüístic, que s'hi pot accedir a partir dels 16 anys.
S'hi pot obtenir el títol de graduat en educació secundària (GES), accedir a diversos nivells del sistema 
educatiu (formació professional i universitat), formar-se per al món laboral, fer programes de reciclatge...

Més informació a: 
  www.gencat.cat/educacio

AULA D'ADULTS DE L'ARBOÇ
C/ Major, 37, 3r
43720 L'Arboç
977 67 06 21

 

Alfabetització en castellà i català i neolectors. Tot 
en horari de tarda.
Preparació a les proves lliures del graduat en 
educació secundària (GES)
Preparació per a la prova d'accés a CFGM

ESCOLA D'ADULTS DE CALAFELL
Cal Bolavà
Av. de la Generalitat, 1
43820 Calafell
977 69 90 09 (ext. 470)

Preparació a les proves lliures del graduat en 
educació secundària (GES)
Preparació per a la prova d'accés a CFGM
Alfabetització i neolectors
Cicle de formació instrumental per a persones 
adultes
Castellà per a estrangers

aulaadults@arbocenc.cat

CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS DOLORS 
PAUL DE CUNIT
C/ de la Creueta, s/n
43881 Cunit
977 67 46 01

  
Facebook: Escola de Formació Dolors Paul
Twitter: @cfadolorspaul

Alfabetització en català
Informàtica: acreditacions ACTIC
Anglès inicial
Graduat en educació secundària (GES) presencial 
i a distància (IOC)
Preparació per a la prova d'accés a CFGM
Preparació per a la prova d'accés a CFGS
Servei d’orientació acadèmica

AULA DE FORMACIÓ D'ADULTS DEL 
VENDRELL
C/ Isidre Ribas, 2
43700 El Vendrell
977 66 86 30

Ensenyaments inicials i bàsics: català, castellà, 
anglès i informàtica
Formació instrumental
Formació secundària a través del IOC
Preparació per a la prova d'accés a CFGM
Preparació per a la prova d'accés a CFGS

escolaadults@cunit.org
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formació ocupacional

què és?

on es fa?

La principal finalitat de la formació ocupacional és millorar les possibilitat d'inserció laboral de les persones 
aturades, mitjançant cursos destinats a diferents col·lectius de persones aturades tenint en compte les 
característiques de les ofertes de treball formalitzades pel sector empresarial de la zona.

Més informació a: 
 

 
www.gencat.cat/treball  
www.oficinadetreball.cat

SOM (Servei d'Ocupació Municipal) DE L'ARBOÇ
C/ Major, 37, 1r
43720 L'Arboç
977 16 71 79

 

REGIDORIA DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL
Plaça Alcalde Romeu (Platja de Calafell)
43820 Calafell
977 69 56 33

    

SOM (Servei d’Ocupació Municipal) DE CUNIT
C/ dels Horts, 5
43882 Cunit
977676292

 

L'EINA, SERVEI D'OCUPACIÓ MUNICIPAL DEL VENDRELL
Camí Reial, 13-17, 2a planta
43700 El Vendrell
900338833

 

serveiocupacio@arbocenc.cat

www.ajcalafell.org/treball

ocupacio@cunit.cat

www.leina.org
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cursos varis

on es fa?

PIJ “CAN ROSSELL” DE LA CASA DE 
CULTURA DE L'ARBOÇ
C/ Major, 37, bxs.
43720 L'Arboç
977 67 06 21

 
Cursos: català, pintura, dibuix, manualitats, 
brodats, pachtwork, costura, gimnàstica per a la 
gent gran ...

CENTRE CÍV IC ERNEST LLUCH DE 
BANYERES DEL PENEDÈS
C/ Saragossa, s/n
43711 Banyeres del Penedès
977 67 01 08

 
Cursos: alfabetització d'adults, informàtica, arts 
aplicades, ceràmica, costura, pintura, puntes de 
coixí, patchwork ...

PIJ CENTRE CÍVIC LA PATRONAL DE BELLVEI
C/ Jaume Palau, 10
43719 Bellvei
977 16 84 35 

 
Cursos: idiomes (anglès per adults  i anglès per 
estudiants, alemany per adults), "racó de deures", 
costura i bàsquet.

CAL BOLAVÀ DE CALAFELL
Av. Generalitat, 1
43820 Calafell 
977 69 90 09 (ext.470)

  
Cursos: pintura, dibuix, artesania, confecció, 
tapís, anglès, castellà per a estrangers, català, 
balls de saló, ritmes caribenys, dansa andalusa, 
puntes de coixí, labors...

CASAL JOVE DE CALAFELL
Plaça Alcalde Romeu, s/n
43881 Calafell
977699009 (ext.678)

 
Cursos i tallers: cuina, fotografia, guitarra, disseny 
web, disseny gràfic, recerca de feina...

pij@arbocenc.cat

centrecivic@banyeres.altanet.org

pij@bellvei.altanet.org

cultura@calafell.org

pij@calafell.org

CASA DE CULTURA DE LLORENÇ
C/ Mestre Gonzàlez, 6
43712 Llorenç del Penedès
977 67 86 90

  
Cursos: anglès (inicial, bàsic i avançat), català 
(oral, escriure correctament i nivell C) i informàtica.

CASA DE CULTURA DE SANT JAUME DELS 
DOMENYS
C/ Germanor, 8
43713 Sant Jaume dels Domenys
977678529

 
Cursos i tallers: anglès, ioga, fengshui, sevillanes, 
informàtica bàsica.

CENTRE CÍVIC L'ESTACIÓ DEL VENDRELL
C/ Jaume Carner, 1
43700 El Vendrell
977 66 32 89

 
 

Cursos: cuina, massatges, instruments, 
maquillatge, arts aplicades...
Punt Òmnia: cursos d'informàtica (gratuïts per als 
menors de 25 anys)

JOVE BAIX PENEDÈS
 
 

   
977 15 71 57
Cursos d'educació en el lleure: curs de monitors/es 
d'educació en el lleure, curs de directors/es 
d'educació en el lleure, curs de premonitors 
d'activitats en el lleure...

joventut@llorenc.altanet.org

culturastj@stjdomenys.altanet.org

centrecivic@elvendrell.net
www.elvendrelljove.cat

jove@baixpenedes.cat
www.ccbp.cat/joventut
www.jbp.baixpenedes.cat
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més informació a...

SCJ / PIJ CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS
977 15 71 57 

    
  

  

AJUNTAMENT D’ALBINYANA
977 68 78 18 /     

PIJ “CAN ROSSELL” L’ARBOÇ
977 67 06 21 /    

PIJ DE BANYERES DEL PENEDÈS
977 67 01 08 /    

  

PIJ CENTRE CÍVIC LA PATRONAL DE BELLVEI
 

PIJ DE LA BISBAL DEL PENEDÈS
977 16 99 17 /    

AJUNTAMENT DE BONASTRE
977 65 70 19 /    

PIJ CALAFELL
977 69 90 09 (ext. 678) /    

   

PIJ CUNIT 
977 67 48 84 /   

PIJ BIBLIOTECA PÚBLICA DE LLORENÇ DEL PENEDÈS
977 67 86 90 /   

AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ
977 62 85 15 /  

AJUNTAMENT DEL MONTMELL
977 68 84 29 /   

PIJ CENTRE CULTURAL DE SANT JAUME DELS DOMENYS
977 67 85 29 /   

  

PIJ SANTA OLIVA
977 66 96 63 /   

PIJ L’ESTACIÓ DEL VENDRELL
977 66 32 89 /   

  

jove@baixpenedes.cat
www.ccbp.cat/joventut
www.jbp.baixpenedes.cat

aj.albinyana@altanet.org

pij@arbocenc.cat

centrecivic@banyeres.altanet.org
www.banyeresdelpenedes.com

977 16 84 35 / pij@bellvei.altanet.org  

cmc@bisbalpenedes.com

aj.bonastre@altanet.org

joventut@calafell.org
www.joventut.calafell.cat

joventut@cunit.cat

joventut@llorenc.altanet.org

ajuntament@masllorenc.cat

ajuntament@elmontmell.cat

culturastj@stjdomenys.altanet.org
www.santjaumedelsdomenys.cat/*joventut

aj.santaoliva@altanet.org

joventut@elvendrell.net
www.elvendrelljove.cat
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