PRESENTACIÓ
Recull de recursos per a joves que finalitzen l'etapa d'educació obligatòria sense aconseguir certificar
l'ESO. Aquest document pretén mostrar les alternatives de formació existents al territori per evitar
l'Abandonament Escolar Prematur.

Necessites orientació? No dubtis en contactar-nos:
Institut Municipal d'Educació de Tarragona - IMET
Avinguda de Ramón y Cajal, 70
imet@tarragona.cat
977 248 409
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PFI - Programes de Formació i Inserció
Són el primer nivell de qualificació dins dels estudis de Formació Professional. Els aprenentatges són vivencials i vinculats amb
l'entorn proper (metodologies actives), i inclouen pràctiques en empresa.

Característiques
Per a joves entre 16 i 21 anys sense el Graduat en ESO.
Durada d'1 curs acadèmic (1000h).
Dona accés al CFPM i als Centres de Formació d'Adults per obtenir el GESO.
Obtenció d'un Certificat de Professionalitat emès per l'Administració Laboral.

Dates
Del 2 al 13 de maig del 2022 - Preinscripció
Del 4 al 15 de juliol de 2022 - Matrícula
Més informació a: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/

OFERTA EDUCATIVA - PFI
1. Institut Pere Martell (Tarragona)
Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles
Auxiliar de vivers i jardins
Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització
Auxiliar de manteniment i reparació de vehicles de mobilitat
personal
Auxiliar de pintura
Auxiliar de cuina
Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering
Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques
2. Institut Cal·lípolis (Tarragona)
Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica.
Auxiliar en Centres Sanitaris
3. Institut Campclar (Tarragona)
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

4. Institut Constantí (Constantí)
Auxiliar de comercialització de productes i logística
5. CEOP - Centre d'Estudis i Orientació Professional (Tarragona)
Auxiliar de comerç i atenció al públic
6. Institut Collblanc (La Canonja)
Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics
7. Institut Marta Mata (Salou)
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
8. Institut Vilaseca
Auxiliar en establiments hotelers i de restauració

OFERTA EDUCATIVA - PFI
9. Institut Altafulla
Auxiliar de vivers i jardins
10. Institut Ramon de la Torre (Torredembarra)
Auxiliar de manteniment d'embarcacions esportives i d'esbarjo
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas
11. Institut Escola d'Hoteleria i Turisme (Cambrils)
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració
Auxiliar de vivers i jardins
Auxiliar de Preparació i Comercialització de Peix i Marisc
12. Institut d'Horticultura i Jardineria (Reus)
Auxiliar de vivers i jardins

13. Institut Lluís Domènech i Montaner (Reus)
Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics
Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas
14. Mas Carandell - Institut Gaudí (Reus)
Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic
Auxiliar en fontaneria, calefacció i climatització
Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica
Auxiliar en hoteleria: cuina i serveis de restauració
Auxiliar en Centres Sanitaris
15 Institut Jaume Huguet (Valls)
Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas
Auxiliar de comerç i atenció al públic

OFERTA EDUCATIVA - PFI
16. Institut Municipal de Desenvolupament Local - VallsGenera
Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
17. Institut Joan Puig i Ferreter (La Selva del Camp)
Auxiliar d'obres d'interior i pintura
18. Institut Camí del Mar (Calafell)
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració
Auxiliar de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis

19. Institut La Talaia (Segur de Calafell)
Auxiliar de vivers i jardins
20. Institut Andreu Nin (El Vendrell)
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers
21. Institut Mediterrània (El Vendrell)
Auxiliar d'Activitats Esportives
22. Institut Priorat (Falset)
Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

OFERTA EDUCATIVA - PFI ADAPTAT
Cal fer menció en aquest apartat als PFI - PIP (Programes d'Iniciació Professional) que ofereix el Col•legi Públic d'Educació
Especial Sant Rafael.
Aquests programes són adaptats, de 2 anys de durada i destinats a joves a partir de 16 anys (sense ESO) amb certificat de
discapacitat intel·lectual.
Per poder accedir a aquests PFIs cal la derivació de l'EAP de referència.
L'oferta és la següent:
Auxiliar d’establiments hotelers i de restauració
Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lacions de mobles
Auxiliar en vivers i jardins
Auxiliar de pintura
Auxiliar de construcció
Auxiliar d’arts gràfiques i serigrafia

CFPB - Cicle Formatiu de Grau Bàsic
Són els ensenyaments reglats més connectats amb el mercat laboral. S'agrupen per famílies professionals i estan adreçats a alumnes
especialment motivats pels aprenentatges vinculats al món professional.

Característiques
Has d'haver cursat 3er d'ES0 (excepcionalment 2on) i tenir 15 anys (o complir-los durant l'any d'accés).
Cal tenir un Informe del consell Orientador del centre educatiu de referència.
Durada de 2 cursos acadèmics.
Dona accés al CFPM i al Batxillerat.
Obtenció del Graduat en ESO + Títol de tècnica o tècnic bàsic en l'especialitat cursada.

Dates
Del 16 al 25 de maig del 2022 - Preinscripció
Del 15 al 22 de juny del 2022 - Matrícula
Més informació a: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-basica/inici/

OFERTA EDUCATIVA - CFPB
1. Institut Comte de Rius (Tarragona)
Electricitat i Electrònica
http://www.comtederius.cat/secretaria/fp-basica

4. Institut Antoni Ballester (Mont-roig del Camp)
Informàtica d'Oficina
https://agora.xtec.cat/iesaballester/
5. Institut Camí de Mar (Calafell)

2. Institut Jaume Huguet (Valls)
Informàtica d'Oficina

Informàtica d'Oficina
https://www.inscamidemar.cat/

https://www.institutjaumehuguet.cat/index.php/s
ecretaria/preinscripcio-i-matricula/fp-basica

6. Institut Andreu Nin (El Vendrell)
Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives
https://agora.xtec.cat/insandreunin/estudis-que-

3. Institut Ramon Barbat i Miracle (Vila-seca)
Serveis comercials
https://agora.xtec.cat/ies-ramonbarbatvilaseca/estudis/

oferim/
7. Institut Gaudí (Reus)
Serveis comercials
https://agora.xtec.cat/iesgaudi/estudis/

IFE - Itineraris Formatius Específics
Ensenyaments que s'adrecen a l'alumnat amb Necessitats Educatives Especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu
o moderada. L'objectiu és que els i les alumnes incrementin l'autonomia personal i assoleixin les competències professionals
que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

Característiques
Per a joves entre 16 i 20 anys, preferentment, sense el Graduat en ESO.
Durada de 4 cursos acadèmics.
Cal tenir reconeguda una discapacitat intel·lectual lleu o moderada.
Obtenció d'un Certificat acadèmic i l'acreditació de les competències professionals assolides.

Dates
Del 16 al 27 de Maig del 2022 - Preinscripció
Del 27 de juny a l'1 de juliol del 2022 - Matrícula
Més informació a: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/ife/inici/

OFERTA EDUCATIVA - IFE
1. Institut Cal·lípolis (Tarragona)
Auxiliar en Manteniment d'Instal·lacions Esportives
https://www.institutcallipolis.cat/estudis/altres/ife-auxiliar-en-manteniment-dinstal·lacions-esportives/

2. Institut Lluís Domènech i Montaner (Reus)

4. Institut Narcís Oller (Valls)

Auxiliar en Vendes i Atenció al Públic
http://www.iesdimreus.cat/

Auxiliar en Manteniment d'Instal·lacions Esportives

3. Institut Gaudí (Reus)

5. Institut Andreu Nin (El Vendrell)

Auxiliar en Cura d'Animals i Espais Verds

Auxiliar en Manteniment d'Instal·lacions Esportives

https://agora.xtec.cat/iesgaudi/estudis/

https://agora.xtec.cat/insandreunin/estudis-que-oferim/

https://agora.xtec.cat/iesnarcisoller/departaments/ife/

NOVES OPORTUNITATS
Els programes de Noves Oportunitats neixen amb l’objectiu de recuperar les ganes d’aprendre dels milers de joves que, per
motius diversos, no han trobat el seu lloc als instituts i que, per raó de la seva edat, són invisibles per a les empreses.

Característiques
Per a joves entre 16 i 24 anys que no compten amb cap titulació.
Durada de fins a 2 anys.
Itineraris flexibles i individualitzats.
Incorporen tant formació professionalitzadora com de competències bàsiques i transversals.

Dates
Matrícula oberta durant tot el curs escolar.
Més informació a: http://garantiajuvenil.gencat.cat/Noves-Oportunitats/

OFERTA EDUCATIVA - Noves Oportunitats
START! NOVES OPORTUNITATS

INSTITUT PERE MARTELL

Avinguda Roma, 17

Programa Noves oportunitats

43005 Tarragona

Complex Educatiu de Tarragona

977 786 030

Autovia de Salou, s/n, 43006, Tarragona

663 943 297

977 55 63 38

cno@cnotarragona.cat

iesperemartell@xtec.cat

https://www.startnovesoportunitats.com/

https://institutperemartell.cat/

CFA - Centre de Formació d'Adults
Als centres de formació per a persones adultes permeten cursar:
GESO (estudis per aconseguir el títol de graduat en ESO)
Cursos d'accés al CFPM (CAM)
Preparació per les proves d'accés als Cicles Formatius,

Ensenyaments de llengües (català, castellà, anglès i francés)
Formació instrumental (quatre nivells)
COMPETIC (informàtica 4 nivells).

Característiques
Accés partir dels 18 anys o complint-los durant l'any natural. Es pot iniciar amb un mínim de 16 anys si es compleix alguna de les
excepcionalitats (tenir un contracte de treball, ser esportista d'elit o tenir valoració positiva d'inspecció educativa).
Durada entre 1 i 2 anys, en funció de la formació.
Tot i les dates de preinscripció, la formació és modular i permet la Matrícula Viva en determinats ensenyaments.

Dates
Del 21 al 29 de juny de 2022 - Preinscripció
Del 2 al 9 de setembre de 2022 - Matrícula
Més informació a: https://preinscripcio.gencat.cat/educacio-adults/

OFERTA EDUCATIVA - CFA
TARRAGONÈS

BAIX CAMP

1. CMFA Fòrum - Tarragona
977 242 833
https://www.tarragona.cat/educacio/ensenyament-dadults

6. CFA Reus
977 300 632
https://agora.xtec.cat/cfareus/

2. CFA Tarragona – Riu Clar
977 551 888
https://agora.xtec.cat/cfatarragona/

7.CFA Marta Mata - Reus
977 010 850
https://agora.xtec.cat/cfaescolamartamata/

3. CFA Josepa Massanés i Dalmau - Tarragona
977 237 860
https://agora.xtec.cat/cfajosepamassanes/

8. CMFA Rosa dels Vents
977 361 350
https://www.cambrils.cat/escoladults

4. CFA - Vila-seca
977 391 811
https://agora.xtec.cat/cfavilaseca/

ALT CAMP

5. CFA Àgora - Salou
977 388 851
https://agora.xtec.cat/cfaagorasalou/

9. CFA Valls
977 612 010
https://agora.xtec.cat/afa-escola-adults-valls/

FPO - Formació Professional Ocupacional
Formació per a l'aprenentatge d'un ofici o una professió, aquesta formació et permet aconseguir Certificats Professionals (CP)
que es poden convalidar per Unitats Formatives del FP Educatiu. Molt enfocada a millorar les opcions d'incorporació al mercat
laboral.

Característiques
Accés a partir dels 16 anys.
Durada en funció de la formació. Inclouen pràctiques en empresa.
Tres nivells de formació: Nivell 1 Bàsic (no requereix titulació d’accés), Nivell 2 Mitjà (cal tenir la ESO o fer una prova d'avaluació de
competències), Nivell 3 Superior (cal tenir BAT, un CFPM, un CP de nivell 2 o superar una prova de competències).

Tipus de FP Ocupacional
Certificats Professionals.
Projectes Singulars
FPO Dual

FPO - Certificats Professionals
Són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l'obté té els
coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de
treball.

FAMÍLIES PROFESSIONALS
Activitats Fisicoesportives
Administració i gestió
Agrària
Agricultura i jardineria
Comerç i màrqueting
Edificació i obra civil (construcció)
Electricitat i electrònica
Maritimopesquera
Medi ambient i seguretat
Serveis socioculturals i a la comunitat

Energia i aigua
Fabricació mecànica
Fusta, moble i suro
Hosteleria i turisme
Imatge personal i estètica
Informàtica i comunicacions
Instal·lacions i manteniment
Química
Serveis sanitaris
Transport i manteniment de vehicles

A través del següent enllaç pots consultar l'oferta
formativa existent per localitat, especialitat i/o
família professional.
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncio
ns/CercadorCursosSimple.do

FPO - Projectes Singulars
L’objectiu dels projectes singulars és reforçar les competències professionals de les persones joves desocupades i no
integrades en el sistema d’educació o formació, mitjançant:
Mesures de suport a l’activació: accions d'assessorament individualitzat i d'orientació professional.
Mesures de millora de l’ocupabilitat: accions formatives per millorar les oportunitats d'ocupació.
Mesures de foment de l’emprenedoria: mesures per afavorir l'auto-ocupació i l'emprenedoria.
Mesures de suport a la contractació: acompanyament als joves en la cerca i ajut a l'ocupació per a la contractació de
joves.

A través del següent enllaç pots consultar l'oferta
formativa que es realitza al territori.
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/Que_Toferim/f
eina/Proyectos-Singulares/

Per tal de realitzar la Inscripció s'ha de contactar
directament amb el centre que executa el
projecte.
Cal estar inscrit com a Demandant d'ocupació i a
Garantia Juvenil.

FPO - Formació Professional Dual
És un programa que pretén qualificar, a través del contracte de formació i aprenentatge, a persones joves sense qualificació
professional.
Ofereix:
Una formació acreditada amb un Certificat de Professionalitat.
Un contracte de formació i aprenentatge en una empresa.

A través del següent enllaç pots consultar l'oferta
formativa que es realitza al territori.
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/contracte-deformacio-i-aprenentatge/

Per tal de realitzar la Inscripció a l'FP Dual, s'ha de
contactar directament amb el centre que executa
el projecte.
Cal estar inscrit com a Demandant d'ocupació i a
Garantia Juvenil.

Proves
Lliures

PROVES LLIURES
En cas que no hagis aconseguit el títol d'ESO, el Departament d'Educació convoca periòdicament les proves lliures i les proves
d'accés que permeten acreditar unes aptituds mínimes per tal d'accedir posteriorment als estudis de CFPM (Formació
Professional de Grau Mitjà).

Per obtenir el Graduat en ESO
Prova Graduat en Educació Secundària Obligatòria (majors de 18 anys) - GESO +18.
Prova Graduat en Educació Secundària Obligatòria als Centres Educatius.
Curs GESO.

Per accedir al CFGM sense l'ESO
Prova d'Accés al Grau Mitjà.
Curs d'Accés al grau Mitjà - CAM.

Per aconseguir el Graduat en ESO

GESO +18
Graduat en Educació Secundària Obligatòria
Prova lliure per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria (GESO) per a persones de més de 18 anys
(cal tenir l'edat el dia que es realitza l'examen). La prova es porta a terme en centres de formació de persones adultes, en
concret, al nostre municipi es realitza al CFA Tarragorna.

Característiques
Accés per a majors de 18 anys.
Es realitzen dues convocatòries anuals.
La prova s'estructura en 3 àmbits: Social, Cientificotecnològic i Comunicatiu.
Mostres de proves:
https://educacio.gencat.cat/ca/proves-lliures-obtencio-titols/mostres/

Dates
Primera convocatòria: Inscripció del 24 al 31 de gener de 2022. Prova 3 i 4 de març de 2022
Segona convocatòria: Inscripció del 26/09 al 03/10 de 2022. Prova 3 i 4 de novembre de 2022
Més informació a: https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtenciogeso-mes-18-anys/

Per aconseguir el Graduat en ESO

Prova GESO als Centres Educatius
Prova destinada a l'alumnat que, en finalitzar l'etapa d'escolarització, no ha acreditat l'ESO. Aquests es poden presentar a les
proves que, al mes de març de cada any, organitzen els seus centres educatius.

Característiques
L'alumnat ha de tenir 18 anys o complir-los dins l'any natural de la prova.
Excepcionalment es poden presentar amb 17 (o complir-los a l'any natural de la prova) si:
Existeix un contracte de treball coincident amb l'horari lectiu.
És esportista d'alt rendiment.
Cal finalitzar 4t d'ESO i tenir menys de 5 assignatures pendents (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix
nom en diferents cursos).
Cal haver finalitzat l'ESO durant un dels 2 cursos anteriors al qual es presentin a les proves.

Dates
Sol·licitud de l'1 al 14 de febrer de 2022 a la secretaria del centre on la persona sol·licitant va estar
matriculada de quart d'ESO per última vegada.
Proves del 2 al 15 de març (preferentment entre el 2 i el 4).
Més informació al centre educatiu de referència o a l'enllaç:
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titol-eso/

Per aconseguir el Graduat en ESO

Curs GESO
Curs que permet aconseguir el títol de Graduat en ESO (GESO). Aquest es pot cursar de manera presencial als diferents
Centres de Formació de persones Adultes (CFA) o a distància a través dels centres de suport de l'Institut Obert de
Catalunya (IOC).

Característiques
Accés partir dels 18 anys o complint-los durant l'any natural. Excepcionalment es pot iniciar abans amb la valoració positiva
de l'Inspecció educativa.
Durada del curs: 1.190h repartides en un total de 34 mòduls.
Existeixen 2 nivells: GESO 1 i GESO 2; en cas de tenir el nivell competencial adequat, es pot accedir directament a GESO 2.
El curs s'estructura en tres àmbits: comunicació (COM), social (SOC) i cientificotecnològic (CTE).

Dates
Del 21 al 29 de juny de 2022 - Preinscripció
Del 2 al 9 de setembre de 2022 - Matrícula
Alumnat sense sol·licitud de preinscripció a partir del 9 de setembre de 2022
(en cas que hi hagin places vacants)
Més informació a: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/educacio-adults/inici/

Per accedir al CFPM sense l'ESO

Prova d'Accés al Grau Mitjà
Prova destinada a l'alumnat que no té el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o un altre d'equivalent) i vol
accedir a un CFPM

Característiques
L'alumnat ha de tenir 17 anys o complir-los dins l'any natural de la prova.
Els continguts de la prova es divideixen en tres parts:
Part comunicativa i social
Part científicotecnològica
Part matemàtica
Els Centres de Formació d'Adults (CFA) i alguns Centres de Formació Ocupacional acompanyen en la preparació de la prova,
pots consultar el teu centre més proper a: https://triaeducativa.gencat.cat/ca/educacio-adults/ofertats/proves-acces/

Dates
Del 14 al 24 de març del 2022 - Inscripcions
5 de maig del 2022 - Prova
Més informació a: https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/

Per accedir al CFPM sense l'ESO

CAM
Curs específic d'Accés als cicles de grau Mitjà

Curs, mitjançant la superació del qual, es garanteix l'accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional (CFPM).
Aquests estudis estan destinats a les persones que, tot i no haver acreditat l'ESO, volen cursar un CFPM.

Característiques
Accés a partir dels 17 anys o complint-los durant l'any natural.
Durada mínima del curs: 600h
El curs s'estructura en tres àmbits: comunicació (COM), social (SOC) i cientificotecnològic (CTE).
L'import de la matrícula és de 190€ per als centres dependents del Departament d'Educació.

Dates
Del 21 al 29 de juny de 2022 - Preinscripció
Del 2 al 9 de setembre de 2022 - Matrícula
Alumnat sense sol·licitud de preinscripció a partir del 9 de setembre de 2022
(en cas que hi hagin places vacants)
Més informació a: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/educacio-adults/inici/

Enllaços
d'interès

ENLLAÇOS D'INTERÈS
Per tal de completar el mapa de recursos et facilitem diversos enllaços que poden ser del teu interès.
Tria Educativa

Unportal

Tests d'orientació professional

Web del Departament d'Educació
amb tota la informació referent a
l'oferta formativa del Sistema
Educatiu català.

Web d'orientació acadèmica que
ofereix informació actualitzada
sobre la Formació Professional i els
graus universitaris que es poden
cursar a Catalunya.

Aquests tests t'ajudaran a conèixer
els teus interessos, capacitats i
aptituds. Primer pas per definir el
teu futur professional.

https://triaeducativa.gencat.
cat/ca/inici/

https://www.unportal.net/

https://triaeducativa.gencat.
cat/ca/orientacio/

