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TARRAGONA IMPULSA
L’organisme de l’Ajuntament de Tarragona que t’ajuda 
en temes de formació, ocupació i empreses.
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Tarragona Impulsa, una ajuda per al futur de tots 
els ciutadans i ciutadanes:

Vols canviar de feina o estàs a l’atur? 
A Tarragona Impulsa t’ajudem:

  T’assessorem personalment sobre com posar en 
marxa la teva empresa. Impulsa la teva idea de 
negoci!

 A més, t’oferim cursos i seminaris sobre 
gestió empresarial, informació d’ajuts i 

subvencions i lloguer econòmic d’oficines. 
Impulsa la teva empresa!

Ets una persona emprenedora? 
Tens ganes de muntar el teu negoci? 
A Tarragona Impulsa ho farem realitat:

 Cursos i jornades formatives. Impulsa la teva formació!

 Borsa de treball, t’ajudem a trobar el personal que necessites. 
Impulsa els recursos humans!

 Inscriu-te al Butlletí electrònic T-Impulsa a través del nostre web. 

Tens una petita empresa?  
A Tarragona Impulsa t’ajudem:

 T’oferim cursos de formació contínua 
i cursos on-line per millorar les teves 
competències personals i laborals. 
Impulsa les teves capacitats!

Estàs treballant, però vols 
millorar? A Tarragona Impulsa 
pensem en tu:

 Millora les teves competències amb formació, tallers, 
seminaris... amb més i millors coneixements et serà més 
fàcil trobar feina. Impulsa els teus coneixements!

 Programes d’ocupació: et formem en matèries 
concretes que després posaràs a la pràctica en 
una feina. Impulsa el teu futur!

 T’assessorem i t’ajudem a trobar feina 
amb la nostra borsa de treball. Impulsa 
la teva ocupació!

Per l’Ajuntament de Tarragona hi ha dos temes que són absolutament prioritaris en 
aquests moments: la formació i l’ocupació. En la situació de crisi econòmica global 
en què ens trobem, administracions, empreses i treballadors i treballadores hem de 
fer un esforç per sortir endavant.
 
És evident que amb més formació i més preparació més oportunitats tenim per 
accedir a un lloc de treball i per mantenir-lo. Formació i ocupació van més que mai 
de la mà. Per això, des de l’Ajuntament de Tarragona apostem per impulsar tots 
els nostres serveis adreçats a millorar la formació i les oportunitats laborals dels 
tarragonins i tarragonines.
 
En aquest catàleg trobaràs tota l’oferta formativa programada per l’àrea de 
formació de Tarragona Impulsa. L’organisme de l’Ajuntament de Tarragona que 
t’escolta, assessora i orienta sobre com millorar la teva formació, trobar feina, obrir un negoci o consolidar la teva 
empresa. Sempre és important tenir una bona formació, però ara és imprescindible que ens construïm un bon perfil 
professional, coherent amb les necessitats de les empreses del territori. Confio que aquesta guia i els recursos que 
posem a la teva disposició t’ajudin a millorar el teu futur professional. 

Josep Fèlix Ballesteros
Alcalde de Tarragona



Impulsa la teva formació
Des de Tarragona Impulsa oferim a tots els tarragonins i tarragonines la formació necessària per millorar la seva situa-
ció laboral i les seves capacitats professionals.

A quins cursos et pots inscriure? 

Què és?
Cursos de diverses àrees formatives subvencionats pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya, el Fons Social Europeu i l’Ajuntament de Tarragona.

Qui pot fer aquests cursos?
Dirigits prioritàriament a persones treballadores en situació d’atur.

A Espai Tarragona Impulsa (complex Tabacalera)  B Viver d’Empreses - Servei Municipal d’Ocupació (SMO)  C Hotel d’Entitats  
D Centre Sociocultural de la Part Alta  E Oficina de plans integrals de Campclar. Consultar les adreces al plànol de l’última pàgina. 

Quins objectius tenen?
La finalitat és millorar la capacitat d’inserció laboral 
mitjançant la consecució i el perfeccionament de les 
competències professionals.    

*Cursos pendents d’aprovació. 

Formació per a persones treballadores 
en situació d’atur

Formació per a persones 
treballadores en actiu

CURSOS: 1  Formació Ocupacional, 3  Programa de plans 
integrals de barris i  4  Formació On-line.

OBJECTIUS: adquisició, millora i perfeccionament de 
qualificacions professionals per tal de reinserir-se laboralment.

CURSOS: 2  Formació Contínua, 3  Programa de plans 
integrals de barris i  4  Formació On-line.

OBJECTIUS: ampliar les competències professionals per 
millorar el perfil laboral.

CURS HORES LLOC

Aspectes administratius fiscals i de personal de l’empleat d’oficina 50 B

Programa SEFED: formació en l’àmbit de l’administració i gestió empresarial a través de la simulació d’empreses 644 C

Tècniques de motivació i lideratge 25 B

Tècniques de treball en equip 25 B

Tècniques d’organització 25 B

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

COMERÇ
CURS HORES LLOC

Orientar, assessorar i vendre productes al client 260 D

1  Formació ocupacional
(juny – desembre 2011)

CREACIÓ I GESTIÓ EMPRESES
CURS HORES LLOC

Tècniques economicofinanceres i comptables 143 B

2



3

INFORMÀTICA

RESTAURACIÓ

LOGÍSTICA

QUALITAT

IDIOMES
CURS HORES LLOC

Anglès: atenció al públic 200 D

Anglès intermedi 50 B

SERVEIS A LES PERSONES

*Formacions que es realitzen dins del PROGRAMA SOIL (Servei d’Orientació i Intermediació Laboral). Aquest programa comprèn un itinerari 
integral d’orientació laboral, diagnosi d’ocupabilitat, formació bàsica, formació en habilitats socials i transversals i informàtica.
** Aquests cursos serveixen per preparar la prova d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

CURS HORES LLOC

Processador de textos, full de càlcul i iniciació a Internet d’informàtica de l’usuari/ària** 60 D

Bases de dades i presentacions gràfiques d’informàtica de l’usuari/ària** 40 D

CURS HORES LLOC

Ajudant de cuina de col·lectivitats* 90 Pendent

CURS HORES LLOC

Gestor/a de magatzem. Tècniques de gestió d’estocs i de mitjans materials 80 D

CURS HORES LLOC

Tècnic/a en control de qualitat (normes ISO). Auditories de la qualitat, certificació i acreditació 75 B

CURS HORES LLOC

Especialista de l’àmbit de la immigració, estrangeria i asil 150 D

Mediador/a familiar i social: infància, adolescència, violència de gènere 300 D

Monitor/a sociocultural 300 D

Auxiliar d’infermeria en geriatria* 90 B

A Espai Tarragona Impulsa (complex Tabacalera)  B Viver d’Empreses - Servei Municipal d’Ocupació (SMO)  C Hotel d’Entitats  
D Centre Sociocultural de la Part Alta  E Oficina de plans integrals de Campclar. Consultar les adreces al plànol de l’última pàgina. 
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Què és?
Cursos de diverses àrees subvencionats pel Serveis d’Ocupació 
de Catalunya, el Fons Social Europeu, el Consorci per a la 
Formació Contínua de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona.

Qui pot fer aquests cursos?
Dirigits a persones treballadores en actiu.

Quins objectius tenen?
Adquirir o millorar els coneixements i competències 
professionals de les persones treballadores per augmentar les 
possibilitats professionals en el seu sector o en d’altres o bé 
millorar les habilitats de gestió d’empreses.    

*Cursos pendents d’aprovació. 

RECURSOS HUMANS

RESTAURACIÓ

IDIOMES

CREACIÓ D’EMPRESES

Per fer la preinscripció i/o ampliar informació sobre dates d’inici i disponibilitat dels cursos, pots consultar el web http://tarragonaimpulsa.tarragona.cat o 
contactar al telèfon 977 24 36 09

2 Formació contínua i cicles de formació 
per a la creació i consolidació d’empreses
(setembre 2011 – juny 2012)

CURS HORES LLOC

Gestió i habilitats personals (tècniques d’organització, resolució de conflictes, treball en equip, etc.). 
Pendent programació. - B

CURS HORES LLOC

Manipulació d’aliments 10 D

CURS HORES LLOC

Anglès de conversa. Nivell 1 20 B

Anglès de conversa. Nivell 2 45 B

Realització de diferents formacions relacionades amb la creació i gestió d’empreses com protecció de dades i serveis de la 
societat de la informació, pràctica fiscal d’impostos, etc.

Què és?
Dins la Llei 2/2004 de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial es realitzen diferents accions per 
dinamitzar econòmicament àrees específiques de Tarragona com són 
els barris de Campclar i la Part Alta. Entre d’altres accions es dissenyen i 
realitzen formacions específiques segons les necessitats detectades. Cursos 
subvencionats per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona. 

Qui pot fer aquests cursos?
Dirigit tant a persones treballadores en actiu 
com en situació d’atur.

Quins objectius tenen?
Impulsar la cohesió social i la millora de la 
qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.   

LOGÍSTICA

3  Formació realitzada dins del 
Programa de plans integrals de barris
(setembre 2011 – juny 2012)

CURS HORES LLOC

Carnet de carretoner/a 24 E

ORIENTACIÓ LABORAL
CURS HORES LLOC

Recerca de feina per Internet 4 D i E

Creació d’un CV amb eines informàtiques 4 D i E

Per fer la preinscripció i/o ampliar informació sobre dates d’inici i disponibilitat dels cursos, pots consultar el web http://tarragonaimpulsa.tarragona.cat 
o contactar al telèfon 977 22 10 09 (Centre Sociocultural de la Part Alta) o al 977 55 16 98 (Oficina de plans integrals de Campclar).

SERVEIS A LES PERSONES
CURS HORES LLOC

Atenció sanitària immediata 50 E

Monitor/a de menjador 70 E

Monitor/a de lleure 150 E

Socorrista aquàtic 60 E
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Què és?
Formació en múltiples disciplines realitzada 
a través d’Internet. Cursos oferts per 
l’Ajuntament de Tarragona en col·laboració 
amb el Ministeri d’Educació a través del 
Projecte AULA MENTOR. La durada del 
curs dependrà del ritme de treball de cada 
alumne. Si l’alumne no disposa d’ordinador 
o connexió a Internet, l’Ajuntament de 
Tarragona posa a la seva disposició una 
aula d’informàtica.

Qui pot fer aquests cursos?
Dirigits a tots els ciutadans i ciutadanes.

Quins objectius tenen?
Adquirir o millorar competències professionals.  

Preu: 24€ al mes (la primera matrícula és de 48€ amb una 
validesa de 60 dies).

Informació i inscripcions: Viver d’Empreses – Servei 
Municipal d’Ocupació (SMO). T. 977 24 36 09 / 977 29 62 17

CULTURA I FORMACIÓ GRAL

TURISMESALUT I EDUCACIÓ

4  Formació on-line
(matrícula oberta tot l’any a partir del mes d’abril)

CURS HORES

Història de l’art 80

Història de l’art a Espanya 80

Taller de comunicació escrita (bàsic) 45

Taller de comunicació escrita (avançat) 60

Iniciació a les matemàtiques 100

Física 50

Transició democràtica 60

CURS HORES

Organització del servei d’informació turística local 90

Gestió de la informació i documentació 
turística local 60

Informació i atenció al visitant 30

Disseny de productes i serveis turístics locals 90

Promoció i comercialització de productes i 
serveis turístics locals 90

CURS HORES

Atenció geriàtrica 100

Nutrició 60

Educació infantil 180

Escola de pares i mares 40

Prevenció de drogodependències 80

Educació sexual 60

Cures de les persones grans 75

Cures a la infància 60

Iniciació a la musicoteràpia 60

Família, escola i convivència 90

PIME

MEDI AMBIENT

CURS HORES

Administració de finques 60

Habilitats de venda 60

Teletreball i comerç electrònic 90

Màrqueting per a pimes: comunicació 60

Gestió de qualitat 60

Gestió financera 70

Contaplus (pendent aprovació) 60

Nòmines i assegurances socials 70

Gestió immobiliària 65

Iniciació a la comptabilitat 70

Comptabilitat avançada 100

Facturaplus (pendent aprovació) 65

Prevenció de riscos laborals 50

Com crear una pime? 70

IRPF 120

CURS HORES

Agricultura ecològica 60

Energies renovables 130

Energia solar tèrmica 70

Energia solar fotovoltaica 70

Avaluació de l’impacte mediambiental 80

IDIOMES
CURS HORES

Anglès iniciació (mòdul 3) 80

Anglès intermedi (mòdul 4) 80

Anglès intermedi (mòdul 5) 80

Anglès intermedi (mòdul 6) 80
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INFORMÀTICA

PROGRAMACIÓ

OFIMÀTICA

INTERNET

CURS HORES

Introducció a la informàtica amb Windows 40

Introducció a la informàtica amb Linux 45

CCNA DISCOVERY. Networking per a la llar i 
petites empreses 70

CCNA DISCOVERY. Treballar a una empresa o ISP 70

CCNA EXPLORATION. Aspectes bàsics de Networking 70

CCNA EXPLORATION. Protocols 
d’encaminament 70

CCNA EXPLORATION. Commutació i connexió 
sense fil LAN 70

CURS HORES

Disseny de bases de dades 70

SQL amb MySQL 90

SQL amb MySQL II 120

Php 120

Programació amb Acces 100

Apache 100

CURS HORES

Acces 90

Excel 90

Iniciació a Office 110

Word 90

PowerPoint 75

Iniciació a OpenOffice 3.1 90

CURS HORES

Iniciació a Internet 110

Utilitats d’Internet 100

Seguretat a Internet 90

MITJANS AUDIOVISUALS

ELECTRÒNICA

CURS HORES

Il·lustració digital 90

Vídeo: llenguatge i realització 50

Fotografia analògica 70

Fotografia digital 70

CURS HORES

Climatització i aire condicionat 110

Instal·lador electricista 120

Automatismes: pneumàtica i 
electropneumàtica 130

XARXES I EQUIPS

DISSENY WEB
CURS HORES

Joomla! 110

CURS HORES

Manteniment d’equips informàtics 90

Xarxes LAN 70



http://tarragonaimpulsa.tarragona.cat

Més informació i inscripcions
Per fer la preinscripció i/o ampliar informació sobre dates 
d’inici i disponibilitat dels cursos pots consultar el web 
http://tarragonaimpulsa.tarragona.cat, contactar per 
telèfon al 977 243 609 o visitar les Oficines del Tarragona 
Impulsa: Pl. General Prim, 6. A partir del setembre, a 
l’Avinguda Vidal i Barraquer (complex Tabacalera).
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TARRAGONA

A  Tarragona Impulsa: av. Vidal i Barraquer (complex Tabacalera).   
 Propera inauguració.

B  Viver d’Empreses – Servei Municipal d’Ocupació (SMO):   
 pl. General Prim, 6. 43001 Tarragona.

C  Hotel d’Entitats: c/ Pons d’Icart, s/n. 43004 Tarragona    
 (pàrquing de la Pedrera, 6a planta).

D  Centre Sociocultural de la Part Alta: c/ Puig d’en Pallars, s/n.   
 43003 Tarragona.

E  Oficina de plans integrals de Campclar: c/ Riu Brugent, 14.   
 43006 Campclar - Tarragona.

Amb el suport de

UBICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE 
TARRAGONA IMPULSA I DE LES AULES DE FORMACIÓ


