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PRESENTACIÓ

En el context social, econòmic i laboral actual 
és imprescindible tenir a mà el màxim d’in-
formació de totes les opcions i possibilitats de 
formació i ocupació. Per això us oferim aquest 
recurs, que pretén ser una guia actualitzable 
per conèixer i accedir ràpidament a tots els re-
cursos que tenim a prop.

És una eina pensada per a tota la ciutadania i 
tenint ben present la importància de la forma-
ció contínua, per l’enriquiment personal i pel 
retorn que té en la resta de la societat el fet que 
cadascú potenciï al màxim les seves capacitats 
i habilitats. És una guia per a totes i tots i pen-
sada i adreçada especialment per a les famílies 
i professionals que treballen educant i orien-
tant a persones de totes les edats que necessi-
ten ajut per iniciar, mantenir i, si cal, reconduir 
la seva carrera acadèmica i/o professional.

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

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

Xavier Rossell-Aparicio

Regidoria de Ciutadania, Educació i Treball

Maig, 2020
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Llar d’infants Municipal LA PAU Llar d’infants Municipal EL NIU

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

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

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 13h a 15h.

HORARI
De 8h a 13h i de 15h a 18h.

EQUIPAMENTS
Menjador, aula de psicomotricitat i ampli pati 
exterior.

SERVEIS
Menjador de 13h a 15h.

HORARI
De 8h a 13h i de 15h a 18h.

OFERTA ESCOLAR
Capacitat per a dues aules de nadons, dues au-
les d’un a dos anys i dues de dos a tres anys.
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Llar d’infants VEDRUNA TÀRREGA Llar d’infants SANT ELOI

C/ Mare Vedruna, s/n · Tàrrega 
Tel. 973 310 116
vedrunatarrega@vedruna.cat
www.vedrunatarrega.cat

OFERTA ESCOLAR
Capacitat per a dues aules de nadons, dues d’un 
a dos anys i tres de dos a tres anys.

EQUIPAMENTS
Dormitori, aula de psicomotricitat, aula de 
música, menjador i pati exterior. 

SERVEIS
Menjador amb cuina pròpia, acollida matinal i 
servei d’extraescolars a la tarda, anglès amb el 
mètode Kids and Us i oberta al mes de juliol.

HORARI
De 9h a 13h i de 15h a 17h. 
Ampliació horari per l’Ampa: matins de 8h a 
9h i tardes de 17h a 18:45h, excepte divendres 
fins les 17:45h. 

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

OFERTA ESCOLAR
Escola d’una sola línia de 0 a 3 anys. Tenim 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.
Oberta tot l’any, fins i tot els mesos d’estiu. 

HORARI
De 9h a 13h i de 15h a 18h amb la possiblitat 
d’ampliar l’horari de 8h a 9h i de 18h a 20h.
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Escola ÀNGEL GUIMERÀ Escola MARIA MERCÈ MARÇAL

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

OFERTA ESCOLAR
Educació infantil: 3-6 anys.
Educació primària: 6-12 anys.

EQUIPAMENTS
Laboratori, aula de música, aula d’ordinadors, 
gimnàs, aula d’estudi, biblioteca, hort esco-
lar, pista poliesportiva, aula d’idiomes, aula 
d’educació especial i amples patis d’esbarjo. 

SERVEIS
Acollida matinal i de tarda: de 8h a 9h i de 
16:30h a 17:30h. 
Menjador escolar amb cuina pròpia. 
Reutilització de llibres de text.
Equip d’assessorament: psicopedagoga, logo-
peda, treballadora social i tècnica d’integració 
social. 
Transport escolar.
Activitats complementàries al llarg de tot el 
curs. 
Associació de famílies.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

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

Organitzades per l’AMPA:
- Activitats esportives de 16:30h a 17:30h. 

HORARI LECTIU
Educació infantil: de 9h a 12:30h i de 15h a 
16:30h.
Educació primària: de 9h a 12:30h i de 15h a 
16:30h.  

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

OFERTA ESCOLAR
Educació infantil: 3-6 anys.
Educació primària: 6-12 anys.

EQUIPAMENTS
Equipaments informàtics, psicomotrius, es-
portius, material didàctic, material de música 
i material audiovisual. 

SERVEIS
Acollida matinal i extraescolars. Servei de 
menjador. 
Equips d’assessorament: psicòloga, logopeda i 
assistent social. 
Associació de famílies. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

La nostra escola propicia els coneixements dels 
nens i nenes en un clima de respecte a la diver-
sitat, comunicació i interacció entre l’alumnat 
i el professorat. L’escola permet la participa-
ció de totes les famílies fomentant el diàleg, 
d’aquesta manera es pretén treballar conjun-
tament entre família i equip docent. 

Migdia: 12:30h a 13:30h 
Tarda: 16:30h a 18:00h

HORARI LECTIU
Educació infantil i primària: de 9h a 12:30h i de 
15h a 16:30h.

ALTRES ACTIVITATS
Desenvolupament d’hàbits d’autonomia, sa-
lut, ordre, treball... Racons i ambients d’apre-
nentatge. Kineseologia i gimnàstica del cervell. 
Càlcul mental i estimació global. Bits d’inte-
l·ligència, vocabulari i memòria. Expressió ar-
tística i corporal, sortides pedagògiques, vi-
sites a la biblioteca i convenis amb entitats de 
l’entorn per fer activitats, visitar exposicions, 
xerrades... Celebració de festes populars i tra-
dicionals i activitats internivells per promoure 
l’aprenentatge entre iguals. 
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Escola JACINT VERDAGUER Escola VEDRUNA TÀRREGA

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

OFERTA ESCOLAR
Educació infantil: 3-6 anys.
Educació primària: 6-12 anys.

EQUIPAMENTS
Aula de música, aula d’idiomes, dues au-
les d’informàtica, gimnàs, menjador i cuina, 
aula de psicomotricitat, biblioteca, dues aules 
d’eduació especial/audició i llenguatge, au-
la-taller per l’expressió plàstica i equipament 
SIEI (Suport intensiu d’escolarització inclusi-
va). 

SERVEIS
Servei de menjador amb cuina pròpia i moni-
toratge gestionat per l’AMPA. 
Transport escolar i activitats complementàries 
al llarg de tot el curs. 
Acollida de 8h a 9h i extraescolars. 
Equip d’assessorament i atenció a la diversitat, 
psicòloga, logopeda i serveis socials... 
Socialització i reutilització de llibres. 
Suport intensiu d’escolarització inclusiva. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

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

Organitzades i gestionades per l’AMPA:
- Migdia de 12:30h a 13:30h i tarda de 16:03h a 
18:00h. 

HORARI LECTIU
Educació infantil i primària: de 9h a 12:30h i 
de 15h a 16:30h.

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

OFERTA ESCOLAR
Llar d’infants: 0-3 anys. 
Educació infantil: 3-6 anys.
Educació primària: 6-12 anys.
Educació secundària obligatòria: 12-16 anys.
Batxillerats: Ciències Socials i Humanitats, 
Ciències Experimentals i Tecnologia. 
Batxibac. Batxillerat dual. 
CFGM: Tècnic/a atenció a persones en situació 
de dependència. 

EQUIPAMENTS
Aules de música, psicomotricitat, informàtica, 
audiovisuals i idiomes. Aula de plàstica, labo-
ratoris de ciències i robòtica, sala d’actes i sala 
de conferències. 
Biblioteca, pavelló poliesportiu, gimnàs, dos 
patis exteriors, menjador i cuina. 
Totes les aules estan equipades amb pissarres 
digitals interactives. 

SERVEIS
Activitats complementàries: teatre, coral, 
idiomes, laboratori, esports, colors.... Aula 
d’atenció a la diversitat, servei de logopèdia 
propi i suport a l’EAP (Equip d’Assessorament 
Pedagògic). Menjador amb cuina pròpia. 
Servei de biblioteca, preparació de les Proves 
d’Accés a la Universitat, Pla Català de l’Esport 
i Associació de mares i pares. Gestió acadèmi-
ca amb Clickedu i control informatitzat i amb 
comunicació diària de les faltes d’assistència. 
Xerrades i activitats per a les famílies i auxi-
liars de conversa en anglès. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
AMPA: acollida matí i tarda, anglès, coral, 
estudi dirigit, teatre, biblioteca, preparació 
d’exàmens oficials de Cambridge per primària 
i secudària. 
Famílies: coral, consciència corporal, conversa 
en anglès... 

HORARI LECTIU
Infantil i primària: 9h a 13h i de 15h a 17h. 
Secundària: dll a dj de 9h a 13:30h i de 15h a 17h 
i dv només matí. 
Batxillerat: de 8h a 14:30h. 1r també fa dll tar-
da. 
CFGM d’atenció a persones en situació de de-
pendència: de dll a dv de 8h a 14:30h. 
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Escola PIA Escola SANTA MARIA DE L’ALBA

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

OFERTA ESCOLAR
Educació infantil: 3-6 anys.
Educació primària: 6-12 anys.
ESO: 12-16 anys.

EQUIPAMENTS
Aula de tecnologia i plàstica, aula de música, de 
psicomotricitat i multimèdia. Aula d’acollida i 
d’educació especial, sala d’actes, aules equipa-
des amb PDI, aula d’anglès, laboratori i biblio-
teca. 
Menjador per a totes les edats. 

SERVEIS
Acollida i permanència de 8h a 9h i de 17h a 19h. 
Casals durant les vacances de Nadal, Setmana 
Santa i els mesos de juny, juliol i setembre. 
Menjador amb cuina pròpia i equip psicopeda-
gògic i d’orientació. 
Natació dins l’horari escolar a la piscina cober-
ta. 
Assistència mèdica a través de FIATC i el Centre 
Mèdic Tàrrega.
Associació de Mares i Pares i grup MOU-TE.  

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’Escola Pia Tàrrega treballa per un model pe-
dagògic atent a la singularitat de les persones i 
busca complementar la preparació acadèmica 
i professional de l’alumnat amb una formació 
humana completa. Volem que siguin persones 
lliures i autònomes perquè puguin viure en co-
munitat d’una manera crítica. 

Activitats extraescolars i familiars: aeròbic, 
esports de pista, escacs, danses, taller de màs-
cares, tallers de conversa en anglès, disseny de 
roba, música, taller de cinema i digitació amb 
l’ordinador. 

HORARI LECTIU
Educació infantil i primària: de 9h a 13h i de 
15h a 17h.
ESO: de 9h a 13:30h i de 15h a 17h, excepte di-
mecres de 8h a 13:30h i de 15h a 17h i divendres 
de 8h a 13:30h i tarda lliure. 

Centre d’Educació Especial
C/Simó Canet, s/n · Tàrrega 
Tel. 973 311 837
c5004516@xtec.cat
www.xtec.cat/centres/c5004516

OFERTA ESCOLAR
Etapes infantil, primària i ESO.
PFI (Programa Autoritzat de Qualificació Pro-
fessional Inicial) d’establiments Hotelers. Es-
tàpa post obligatòria. 
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, fisioteràpia, psi-
cologia, esports i natació (associats a l’ACE-
LL). Convivències escolars, activitats de lleure, 
menjador i transport escolar. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’Escola Santa 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 educativa a l’alumnat que 
presenta necessitats educatives especials. 

Activitats organitzades per l’AMPA de l’Escola. 

HORARI LECTIU
De 9h a 13h i de 15h a 17h.
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Institut ALFONS COSTAFREDA Institut MANUEL DE PEDROLO

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

OFERTA ESCOLAR
ESO: 12-16 anys. 
Batxillerats: 16-18 anys. Científic, tecnològic, 
humanístic i social.  
Cicles Formatius de Grau Mitjà: Gestió Admi-
nistrativa, Manteniment Eletromecànic i Sis-
temes Microinformàtics i Xarxes. 
Cicles Formatius de Grau Superior: Adminis-
tració i Finances, Desenvolupament d’Aplica-
cions Multiplataforma, Mecatrònica Indus-
trial. 
FP Dual.
Curs de Preparació de a la Prova d’Accés a Ci-
cles Formatius de Grau Superior: per majors 
de 18 anys. 
PFI Auxiliar de muntatges d’instal·lacions 
elèctriques d’aigua i gas.

EQUIPAMENTS
Pistes per practicar l’esport en contacte amb la 
natura. Aparcament de bicicletes, gimnàs, la-
boratoris, aules d’informàtica, aules equipades 
amb canó, aula de música i equipaments espe-
cífics per a la ESO, els batxillerats i cicles. 

SERVEIS
Servei de mediació escolar, Programa Català de 
l’Esport, programa de reutilització de llibres, 
Programa de Salut a l’Escola i Pla Educatiu 
d’Entorn. Cèrdit de síntesi a l’estranger de 4t 
ESO i estades a l’empresa també a l’estranger. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Som un centre on treballem coordinadament 
aplicant una metodologia comprensiva però 
exigent, que pontencii l’esforç i la responsabi-
litat. Pretenem aconseguir uns resultats edu-
catius que propiciïn la satisfacció de l’alumnat, 
les famílies, el professorat, les universitats i 
facultats, les empreses que reben els nostres 
alumnes i en definitiva, la mateixa societat.

Teatre, natació, esquí, hip-hop, estudi assistit, 
tenis... Lligues esportives de pati durant el curs 
i participació en activitats de la comarca. 

HORARI LECTIU
El centre està obert de 8h a 21h. 

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

OFERTA ESCOLAR
ESO: 12-16 anys.
Batxillerat: modalitats d’Humanitats i Cièn-
cies Socials i Ciències de la Salut i Tecnològic.

EQUIPAMENTS
Gimnàs, menjador escolar, biblioteca amb ac-
cés a Internet, aula de noves tecnologies per a 
ciències, laboratoris de química, física i bio-
logia, aules d’informàtica, teatre, sala d’actes 
Jaume Pons, SIEI i Aula d’acollida.

SERVEIS
Cuina pròpia, plataforma iEduca pel control 
informatitzat de faltes d’assistència i comu-
nicació diària a les famílies i seguiment de 
l’alumnat amb necessitats socials. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

El nostre centre té una llarga tradició en es-
tudis de batxillerat a Tàrrega. Ens preocupa 
l’educació integral del nostre alumnat, que 
formin part d’una ciutadania conscient i com-
promesa amb la societat on viuen, però també 
proporcionar-los una sòlida formació acadè-
mica que els prepari per afrontar amb èxit els 
estudis posteriors. 
En la dinàmica diària de l’institut es duen a 
terme diferents activitats i actuacions plani-
ficades en programes com: el Pla d’Acollida 
d’Alumnat i Professorat, el Pla d’Orientació 
Acadèmica i Professional i el Tractament Inte-
gral de les Llengües. 

Activitats PEE 0-20: suport a l’estudi.

HORARI LECTIU
Horari de matí: 8h a 14:45h.
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PFI/PTT

Programa de formació i inserció/Pla de transi-
ció al treball
C/de la Pau, s/n · Tàrrega 
Tel. 973 312 945
c59660016@xtec.cat // www.pttmt.cat

REQUISITS D’ACCÉS
Nois i noies que compleixen els 16 anys l’any 
natural i no tenen la ESO. Han de tenir també 
menys de 21 anys. 

EQUIPAMENTS
Aula de formació.

El PFI PTT Auxiliar de Vendes, Oficina i Aten-
ció al Públic de Tàrrega busca donar resposta 
als joves de 16 a 21 anys que acaben l’ESO sense 
graduar-se. 
El defineixen un grup reduït de 17 persones i 
té una durada anual. S’utilitzen metodologies 
motivadores i diverses que ajudin a l’impuls i 
el creixement personal. Part de la formació de 
l’alumnat es realitza en empreses a través de 
pràctiques laborals. 
La finalitat és adquirir les competències ne-
cessàries per continuar la formació i millorar 
les seves condicions d’accés al món laboral. 
El programa és gratuït i compta amb la col·la-
boració de l’Ajuntament de Tàrrega i el Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de Cata-
lunya. 

HORARI LECTIU
De 9:30h a 14h. 

ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY ONDARA

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

OFERTA ESCOLAR
ESDAP Campus Tàrrega: 
Estudis Superiors de Disseny en especialitats 
de Disseny d’Interiors i Disseny Gràfic. 
4 anys de durada i 240 crèdits, equivalent a un 
grau universitari. 

Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny: 
CFGM d’Assistent al producte gràfic interactiu.
CFGS de Ceràmica Artística.
CFGS d’Escultura Aplicada a l’Espectacle.
CFGS de Projectes i direcció d’Obres de Deco-
ració (disseny interiors). 
CFGS de Gràfica Interactiva (disseny gràfic).

Batxillerat Artístic:
Via d’arts plàstiques, imatge i disseny.
Via d’arts escèniques, música i dansa. 

Doble titulació (dues titulacions en tres anys): 
Batxillerat d’arts plàstiques i CFGM d’assistent 
al producte gràfic interactiu. 

SERVEIS
Sala d’exposicions, biblioteca especialitzada 
en Art i Disseny i bar. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’escola d’Art i Superior de Disseny Ondara és 
un centre de titularitat pública depenent del 
Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. Té una llarga trajectòria en l’ensen-
yament de les arts i un professorat especialit-
zat en les corresponents àrees d’Art i Disseny. 
Des del 2010 és Campus d’ESDAP (Escola Su-
perior de Disseny i Arts Plàstiques). 
Els orígens de l’escola es troben al 1.777 quan la 
Societat Econòmica d’Amics del País de Tàrre-
ga la fundaren. Un segle i mig més tard, l’any 
1933, el centre rep l’oficialitat per part del go-
vern de la Segona República sota la denomina-
ció d’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics. 
Des de finals de Guerra Civil fins ara l’escola ha 
funcionat amb continuïtat. L’any 1989 l’escola 
es va traslladar, d’on ara hi ha l’actual Consell 
Comarcal de l’Urgell, a la plaça del Centenari, 
la ubicació actual.  

Monogràfics: ceràmica, tèxtil, forja i escultura. 
Matrícula per assignatures soltes. 



-11-

ESCOLA AGRÀRIA DE TÀRREGA

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

EQUIPAMENTS
Aula d’informàtica, laboratoris de química i 
microbiologia, aula tècnica de regs, taller, hi-
vernacle, explotació agrícola, biblioteca, sala 
d’actes, sala de reunions, residència i menja-
dor. 

SERVEIS
Menjador, residència per a serveis autoritzats i 
relacionats amb l’activitat de l’escola i del sec-
tor agroalimentari. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’Escola Agrària de Tàrrega ofereix diversos 
àmbits de formació: 
Formació inicial: CFGM en producció agrope-
cuària, modalitat semipresencial i matrícula 
flexible. 
Formació contínua al sector agroalimentari: 
cursos presencials, semi presencials i a distàn-
cia. 
Campus empresarial agrari.
https://ruralcat.gencat.cat/campus-empresa-
rial/campus
Programa nova pagesia: adreçat a joves que 
es volen incorporar a l’empresa agrària. Bloc 
agrari, ramader i formació preceptiva, en ges-
tió empresarial i altra formació. 
Reg: compleix la funció d’Oficina al regant del 
DARP. 
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/ofici-
na-del-regant
Programa d’actuacions de formació, trans-
ferència tecnològica, programació de reg i ges-
tió de consultes relatives al regadiu i al reg. 
Jornades tècniques de transferència tecnològi-
ca en diferents sectors d’activitat. 
Centre acreditat per a proves ACTIC.

Participació en diverses activitats del sector 
agrari i a la Fira del Mediambient de Tàrrega. 

HORARI LECTIU
Horari d’activitat general del centre de dilluns 
a divendres de 8h a 18h. 
Horari de formació inicial de dilluns a diven-
dres de 9:30h a 17:30h. Consultar dies de classe 
segons la matrícula flexible. 
Horari segons programa en la formació con-
tínua i les jornades tècniques. 

ESCOLA DE SOBREESTANTS

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

EQUIPAMENTS
2 aules d’informàtica equipades amb progra-
mes informàtics d’última tecnologia. 
Aula polivalent, tres aules formatives, totes les 
aules amb pissarra electrònica i projector mul-
timèdia. Aparells topogràfics d’última genera-
ció. 

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

Un dels elements que es considera clau per a 
la bona preparació pels futurs sobreestants 
és l’ensenyament pràctic que ofereix l’escola, 
competències d’oficina tècnica, representació 
gràfica, pressupostos de costos i auxiliar de to-
pografia. L’alumnat està en permanent contac-
te amb el món laboral gràcies a la col·laboració 
en treballs pràctics d’obres, estades  empreses 
constructores i organismes públics. També per 
l’experiència que aporta el professorat que al-
hora són professionals del sector en actiu. 

HORARI LECTIU
De dilluns a divendres de 8:20h a 14:40h. 

OFERTA ESCOLAR
CFGS: Projectes d’obra civil
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UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)

Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
Pl. Major, 1 · Tàrrega 
Tel. 973 313 577
ptarrega@uoc.edu
www.uoc.edu

EQUIPAMENTS
Informació, retorn de llibres de la biblioteca, 
sala d’estudi i ordinadors amb connexió a in-
ternet. 

SERVEIS
Punt d’informació i suport a l’alumnat i la ciu-
tadania. 

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

HORARI LECTIU
Matins: de dilluns a divendres de 10h a 13h. 
Tardes: dimarts i dijous de 15h a 17h.

OFERTA ESCOLAR
Doctorat: Societat de la Informació i el Co-
neixement i E-learning. 
Graus: ADE, Comunicació, Criminologia, Dret, 
Educació Social, Enginyeria Informàtica, Hu-
manitats, Informació i Documentació, Llengua 
i Literatura Catalana, Màrqueting i Investiga-
ció de Mercats, Multimèdia, Psicologia, Rela-
cions Laborals i Ocupació, Tecnologies de la 
Telecomunicació i Turisme. 
Llicenciatures de 2n cicle/màster: Àsia Orien-
tal.
Enginyeries: Enginyeria Informàtica. 
Màsters Universitaris: Anàlisi Política, Aplica-
cions Multimèdia, Conflictologia, Direcció de 
les Organitzacions en l’Economia del Coneixe-
ment, Educació i TIC, Gestió Cultural, Orien-
tació Acadèmica i de Recerca, Nutrició i salut, 
Prevenció de Riscos Laborals, Enginyeria In-
formàtica, Enginyeria de Telecomunicació, 
Fiscalitat, Professorat ESO i Batxillerat, For-
mació Professional i Ensenyament d’Idiomes, 
Programari Lliure, Societat de la Informació i 
el Coneixement, Psicologia, Salut i Qualitat de 
Vida, Seguretat de les Tecnologies de la Infor-
mació i les Comunicacions i Telemedecina. 
Màsters, postgraus i especialitzacions.
Bussiness School: MBA i programes directius i  
cursos per a PIMES i microempreses. 
Cursos de curta durada: Ateneu universitari, 
cursos de formació superior per a professio-
nals, ocupa’t, seminaris...
Cursos de llengües.
Càtedra UNESCO.

UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)
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CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

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

L’escola de formació de persones adul-
tes és un centre públic obert a tota la po-
blació adulta interessada a formar-se 
culturalment, preparar-se acadèmica-
ment o rebre formació bàsica per afron-
tar les noves exigències de la societat actual. 
L’educació de persones adultes comprèn les 
activitats que permeten que la gent adul-
ta desenvolupi les capacitats i millori les se-
ves competències tècniques i professionals. 
Amb caràcter general hi poden accedir les per-
sones que hagin complert 18 anys o bé que els 
compleixin durant l’any natural en què co-
mença la formació. També hi ha algunes ex-
cepcions per a persones majors de 16 anys o 
que els compleixin també durant l’any natural. 

ENSENYAMENTS INICIALS I FORMACIÓ BÀSICA
Llengua catalana:
- Llengua catalana nivell 1 (3h/setmana) 
correspon a un nivell A1. 
- Llengua catalana nivell 2 (4h/setmana) 
correspon a un nivell A2.
- Llengua catalana nivell 3 (4h/setmana) 
correspon a un nivell B1.

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

Formació instrumental (previs a la ESO):
- L’objectiu d’aquests estudis és que les per-
sones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer 
càlculs elementals. Són estudis previs a la ESO.

Graduat en educació secundària:
-Ensenyaments per a l’obtenció del títol de la 
ESO. Estudis de dos anys amb possiblitats de 
reduir el temps. 
- Punt de suport IOC (Institut Obert de Ca-
talunya). GES a distància (per obtenir el títol 
d’ESO. 

Curs específic d’accés a Cicles de Grau Mitjà: 
- Permet a les persones que els superen l’accés 
directe als cicles de Grau Mitjà. 
- La durada, és la d’un curs acadèmic. 
- L’alumnat que es tregui el CAM al nostre 
centre, a la vegada li quedarà aprovat el GES-1. 

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

Llengua francesa

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

ENSENYAMENTS PER A LA PREPARACIÓ DE PROVÉS D’ACCÉS
Accés directe, sense fer prova d’accés al grau 
mitjà (CAM)

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

Cicles formatius de grau superior:

Universitat per a majors de 25 anys

EQUIPAMENTS
Tres aules, aula d’informàtica i sala d’actes. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Sortides culturals i celebracions d’efemèrides. 

HORARI LECTIU
De 9h a 14h i de 15h a 21h.

CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
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GÒTIC, AJUNTAMENT DE TÀRREGA

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

OFERTA FORMATIVA
Programació quadrimestral d’activitats o ta-
llers TIC gratuïts i oberts a tota la ciutadania. 
Càpsules, experiències i passejades relaciona-
des amb l’ús dels dispositius mòbils i la cultu-
ra digital. 
Franges horàries d’ús lliure i autoformació 
guiada: 
- Dilluns, dimarts i divendres de 10h a 13h.
- Dimarts de 16h a 18h.
- Dijous de 16h a 20h.

EQUIPAMENTS
Tres aules amb deu ordinadors cadascuna.

SERVEIS
Autoformació, accés lliure, servei WiFi, foto-
còpies... Tallers propis específics dirigits a en-
titats i col·lectius. 

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 indi-
vidual i col·lectiva a través d’itineraris d’alfa-
betització i experimentació digital. El gòTIC 
forma part de la Xarxa Òmnia i de la Xarxa de 
telecentres de Catalunya. 

HORARI LECTIU
De dilluns a divendres de 9h a 21h (consulteu 
programació al web). 

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES

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

OFERTA ESCOLAR
Anglès i francès de 1r fins a 5è curs. 

EQUIPAMENTS
Sala d’informàtica i equipament audiovisual a 
totes les aules.

SERVEIS
Internet a totes les aules, biblioteca, mediate-
ca, sala de lectura i sala d’estudi polivalent. 

L’EOI de Tàrrega va començar la seva activitat 
el curs 03-04 i des de llavors ha anat ampliant 
la seva oferta i els seus serveis. Forma part de 
la xarxa de les Escoles Oficials d’Idiomes del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat. 
És el centre de certificació per a exàmens tant 
per l’alumnat inscrit a l’escola com per als ins-
crits només per aquestes proves comunes al 
conjunt de les Escoles Oficials de Catalunya. 

HORARI LECTIU
Tardes fins les 21h.
Classes de 16h a 18:30h i de 18:30h a 21h.
Les classes són de dues hores i trenta minuts, 
dies alterns de dilluns a dijous.
Total d’hores impartides per curs: 130h.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Actuacions durant el curs. 

CURSOS MONOGRÀFICS
Anglès i francès durant el curs i a l’estiu, se-
gons la demanda. 

CURSOS D’ESTIU
Anglès i francès el mes de juliol, segons la de-
manda. 
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CONSORCI PER LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

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

OFERTA ESCOLAR
CURSOS DE CATALÀ PER PERSONES ADULTES

SERVEI COMARCAL DE CATALÀ:
Nivells mitjà (B2), suficiència (C1) i superior 
(C2) a distància. Titulacions homologades. 
Per poder inscriure’s als cursos cal tenir 18 
anys o 16 i no haver fet l’escolarització obliga-
tòria a Catalunya. 

AULA DE LLENGUA:
Nivells inicials i bàsics presencials. Tots els 
cursos són trimestres de 45 hores. 

EQUIPAMENTS
Aula de Llengua al Casal Cívic. Carrer Salvador 
Espriu, 9 de Tàrrega. 

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

HORARI LECTIU
Aula de Llengua: dilluns i dimecres de 15h a 
20h; dimarts i dijous de 9h a 14h. (L’horari pot 
variar en funció de les necessitats).

LA SOLANA, CENTRE DE RECURSOS PER L’OCUPACÓ

C/La Solana, 8 · Tàrrega 
Tel. 973 310 274
centreformacio@tarrega.cat
www.tarrega.cat/la-solana

OFERTA ESCOLAR
Suport a la inserció, formació i orientació pro-
fessional i la recerca d’ocupació per mitjà de: 
- Programes destinats a persones majors de 30 
anys, desocupades i inscrites a l’OTG.
- Programes per a joves inscrits a Garantia Ju-
venil. 
- Persones que busquen feina i/o millora 
d’ocupació.  

Cursos de formació Ocupacional: per a per-
sones desocupades majors de 16 anys. La du-
rada dels cursos depèn de les característiques 
d’aquests, i poden ser de construcció, fusteria, 
soldadura... 

ACREDITAT: és un procés d’avaluació i acre-
ditació de competències adquirides mitjançant 
l’experiència professional o formació no ofi-
cial, que permet que tothom pugui obtenir una 
certificació oficial. 

Aula Mentor: formació en línia amb més de 170 
cursos oberts a tota la població. 

EQUIPAMENTS
Aula d’informàtica, aula per formació, taller de 
forja, taller de fusteria...

Centre amb més de 20 anys d’experiència en 
formació i millora de l’ocupabilitat. En els pri-
mers anys el  Centre es dedicava sobretot a 
l’ensenyament d’oficis, actualment i a causa 
del canvi de necessitats del món laboral la nos-
tra tasca és la formació, l’orientació i l’acom-
panyament per la inserció al món laboral. 
El nostre lema és “forma’t mentre treballes”.
El Centre vetlla perquè les persones partici-
pants dels programes puguin seguir el seu iti-
nerari tant professional com personal. 

SERVEIS
Suport a la inserció, formació i orientació 
professional i la recerca d’ocupació per mitjà 
d’acompanyament i orientació individual. 

Formació: l’alumnat alterna el treball real amb 
l’aprenentatge de l’ofici. Alguns programes 
inclouen ja directament la formació a l’empre-
sa i pràctiques laborals. 
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LA SOLANA, CENTRE DE RECURSOS PER L’OCUPACÓ

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

HORARI LECTIU
Atenció al públic d’oficines de 8h a 15h.
Horaris de les formacions: en funció dels cur-
sos. 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TÀRREGA

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

OFERTA ESCOLAR
Música per infants
Sensibilització musical per a infants a partir de 
3 anys. 

Estudis de Nivell Elemental
Aquests estudis coincideixen amb l’etapa 
d’educació primària. L’alumnat estudia llen-
guatge musical, cant coral, instrument i con-
junt instrumental. 

Estudis de Nivell Professional i Mitjà
Aquests estudis coincideixen amb l’etapa 
d’educació secundària i batxillerat. L’alumnat 
aprofundeix en els seus coneixements musi-
cals, potenciant sobretot la pràctica col·lectiva. 
L’alumnat pot triar entre el Nivell Professio-
nal enfocat a la música clàssica o el Nivell Mitjà 
enfocat a la música moderna.  

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

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

OBJECTIUS PEDAGÒGICS I CULTURALS
Concebre l’ensenyament-aprenentatge musi-
cal al servei de la formació integral de les per-
sones, tenint en compte els innegables valors 
de socialització de la música. 
Facilitar les eines d’aprenentatge musical bà-
siques per a desenvolupar en l’alumnat l’au-
tonomia necessària per a fer música a nivell 
amateur, potenciant les agrupacions instru-
mentals i vocals. 
Encaminar i facilitar la preparació a l’accés a 
estudis professionalitzadors, a l’alumnat amb 
interès i capacitat. 
Promoure les agrupacions musicals que vincu-
len l’escola de música amb l’entorn social del 
municipi. 
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CONJUNTS INSTRUMENTALS
L’escola disposa de diferents conjunts i agru-
pacions instrumentals per tal de fomentar la 
pràctica musical col·lectiva: Conjunts Corals, 
Ensembles, Orquestra de Vent, Orquestra de 
Corda, Orquestra de Guitarres i Combos. 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TÀRREGA

OFERTA D’ENSENYAMENT INSTRUMENTAL
Piano, Guitarra, Guitarra Elèctrica, Baix Elèc-
tric, Saxo, Clarinet, Flauta Travessera, Trom-
peta, Trombó, Tuba, Percussió, Bateria, Violí, 
Viola, Violoncel, Contrabaix i Instruments de 
Cobla. 

ENFOC. GRUP ALBA

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

OFERTA
Programa Incorpora.
Punt Formador Incorpora.
Servei prelaboral.
Projectes Europeus.
Voluntariat.
Programa noves orpotunitats.
Programa Singulars. 

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

EQUIPAMENTS
- Seu central de l’Associació Alba, Av. Onze de 
Setembre de Tàrrega.
- Palau dels Marquesos de la Floresta al carrer 
del Carme de Tàrrega. 
Disposem de despatxos, aules de reunions i 
aules equipades. 
També un espai per atendre la ciutadania i fer 
orientacions i seguiments a: 
- A l’Ajuntament d’Agramunt de dilluns a di-
vendres de 9:30h a 13:30h.
- Al CEI de Cervera dimarts i dimecres de 9:30h 
a 13:30h. 
- A l’Ajuntament de Bellpuig dijous de 9:30h a 
14h. 
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ENFOC. GRUP ALBA

SERVEI ORIENTACIÓ
Aquest servei treballa per a la inserció social i 
laboral de col·lectius especialment vulnerables 
a través d’un tractament personalitzat que ex-
plora en profunditat tots els aspectes relacio-
nats amb els coneixements, les aptituds, les 
actituds, l’entorn, les necessitats i les aspira-
cions de cada individu, per tal de traçar amb 
aquestes dades conjuntament amb ell/a, el 
disseny de les actuacions més apropiades per 
dur-los fins a una inserció laboral estable i de 
qualitat. 
Aquest procés el desenvolupa un equip inter-
disciplinari coordinat amb els i les professio-
nals de referència assistencial dels diferents 
recursos de la xarxa de serveis socials, salut 
mental i sociosanitària pública i provada i en 
col·laboració amb els Departaments d’Empre-
sa, Ocupació i al Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya. 

SERVEIS D’INSERCIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL
Participació al programa Incorpora que té 
com a objectiu facilitar l’accés al món labo-
ral a persones amb risc d’exclusió. Oferim un 
servei d’intermediació laboral que va des de la 
formació, la selecció de persones que busquen 
feina i la seva incorporació al món laboral.
Treballem també per oferir un servei a mida 
que permeti el desenvolupament de compe-
tències, actituds i aptituds.  

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

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

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

ENFOC. GRUP ALBA

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

HORARI LECTIU
De dilluns a divendres de 9h a 18h. 
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ESCOLA ACTIVA

C/Carme, 31 · Tàrrega 
Tel. 973 501 164

OFERTA ESCOLAR
L’Escola Activa ofereix classes de reforç per a 
tots els nivells i assignatures, tant a nivell par-
ticular com en grup. Tot el nostre professorat 
està titulat i ens avalen anys d’experiència en 
el món de la formació. 

L’Escola Activa de Ponent és un centre amb 
més de quinze anys d’experiència en el món de 
la formació. Estem especialitzats, els resultats 
així ho avalen, en reforços escolars tant a ni-
vell particular com en grup i en tots els nivells 
i matèries. 

SERVEIS
Classes d’idiomes (català, castellà, anglès, 
francès, italià i alemany entre altres), infor-
màtica de tots els nivells, comptabilitat, accés 
a la universitat per a majors de 25 anys etc. 
També oferim cursos per adults, ja estiguin 
desocupats o treballadors en règim general o 
d’autònoms. 

ACVITATS EXTRAESCOLARS
Durant l’estiu iniciem l’Esplai Activa. Es tracta 
d’un esplai en què es fomenta l’estudi alhora 
que es dedica una estona a l’esbarjo. Durant 
el curs escolar oferim la possibilitat de rea-
litzar aquesta mateixa activitat adaptada als 
nous horaris escolars. Per als més petits, d’1 a 
3 anys, oferim Baby Planet, un moment de joc 
completament en anglès. 

HORARI LECTIU
Els horaris són de 9h a 13h i de 15:30h a 20:30h. 
Aquests horaris poden ser modificats segons 
necessitats. 

ESCOLA L’ANGLO-FRANCESA

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

OFERTA ESCOLAR
Activitats extraescolars d’anglès, informàtica i 
repassos. A partir de 3 anys. 

Acadèmia d’ensenyament fundada l’any 1965.

SERVEIS
Recollida d’infants a l’escola, reforç escolar, 
anglès i informàtica. 

EQUIPAMENTS
Edifici de tres plantes equipades amb aules per 
a la docència i dues sales amb equips informà-
tics. 

HORARI LECTIU
A partir de les 17h.
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 CENTRE DE FORMACIÓ PUNT STUDY

Pl. Ramon Folch, 8 baixos · Bellpuig 
Tel. 973 337 189
puntstudy@gmail.com
www.puntstudy.webnode.cat

EQUIPAMENTS
Aules totalment equipades amb sistemes in-
formàtics i audiovisuals. 
Centre adaptat per a persones amb mobilitat 
reduïda. 

SERVEIS
Classes d’idiomes (català, castellà, anglès, 
francès i alemany) a partir d’1 any. 
Reforç escolar individualitzat i amb grup per 
alumnat de primària, secundària i batxillerat.
Formacions subvencionades per a treballado-
res, persones en situació d’atur o persones au-
tònomes. 
Centre col·laborador d’ACTIC. 

HORARI
Dilluns i divendres de 15:30h a 21:30h.
Dimarts i dijous de 10h a 13h. 
Dissabte de 10h a 13h.

ACADÈMIA MARTA DUBÀ

C/Agoders, 19 baixos · Tàrrega 
Tel. 660 077 610
academiamartaduba@gmail.com

EQUIPAMENTS
El nostre centre disposa de xarxa wifi a totes 
les aules, així com pissarres i equipaments in-
formàtics. També disposem de sales de reu-
nions i sales polivalents per tal de dur a terme 
diferents activitats durant l’any. Els  nostres 
professionals tenen a la seva disposició recur-
sos educatius, com llibres, jocs d’aprenentatge 
i/o estimulació i material educatiu online.

SERVEIS
L’Acadèmia Marta és un centre d’acompanya-
ment educatiu que integra serveis de psicolo-
gia, psicopedagogia, logopèdia, reforç escolar 
i l’aprenentatge de llengües estrangeres com 
l’anglès, l’italià, el francès, el rus, l’alemany o 
el japonès. Aquests serveis es duen a terme per 
a l’alumnat de cicle inicial, primària, ESO, ba-
txillerat, graus o cicles formatius de grau mitjà 
o superior.

 El nostre principal objectiu és donar solucions 
a les necessitats de cada individu i/o famílies, 
adaptant de manera individualitzada els ob-
jectius establerts amb l’alumnat, juntament 
amb una coordinació continuada amb els cen-
tres educatius.

Per tal de vetllar aquest acompanyament ofe-
rim la possibilitat de realitzar sessions fami-
liars i escola per a pares i mares, amb profes-
sionals, donant resposta a diferents inquietuds 
que poden sorgir durant el dia a dia. Aquest 
servei familiar es presta des del moment de 
gestació fins a l’adolescència.
 
Per tal d’atendre també algunes necessitats de 
les famílies, es recullen els alumnes a les esco-
les de forma totalment gratuïta.

Durant l’estiu i els períodes no lectius es com-
plementa l’activitat de reforç escolar i d’idio-
mes amb casals per a nens i nenes de cicle ini-
cial i primària, amb un objectiu educatiu però 
alhora lúdic. 

HORARI
El nostre horari és de dilluns a divendres, de  9 
a13 h i de 15 a 21 h; dissabtes, de 9 a 13h (només 
mesos escolars).
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CARTAES

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

CONTRACTACIÓ A L’EMPRESA
Totes les activitats planificades aniran encara-
des a: l’avaluació, l’orientació, la formació, la 
intermediació i finalment l’ocupació, de totes 
aquelles persones, amb risc d’exclusió social  
derivades per serveis socials. 
El pla de treball amb la persona que ha de rea-
litzar tot l’itinerari dependrà de la quantitat de 
competències que s’hagin de treballar i la seva 
disponibilitat. 
Algunes d’aquestes activitats són: la recerca 
de recursos formatius tant en contextos labo-
rals com no laborals, tutories d’acompanya-
ment, avaluació periòdica...
Què oferim a la persona beneficiària? Un con-
tracte de treball unit a un intinerari d’inser-
ció, acompanyament en tot el procés, formació 
transversal, intermediació laboral amb l’em-
presa ordinària...

A QUI VA ADREÇAT?
Persones amb situació d’exclusió social i que 
siguin derivats pels EBAP’s a l’empresa d’in-
serció. Persones que estiuin rebent una Pres-
tació de Renda Mínima. 
En general, col·lectius que han estat en situa-
ció d’atur de molt llarga durada i, normalment, 
amb càrregues familiars i/o altres problemàti-
ques a què cal fer front. 

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

 CENTRE DE FORMACIÓ NEW SCHOOL 

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

ORFERTA ESCOLAR
GESO: Graduat en Educació Secundària Obliga-
tòria dirigit a persones majors de 18 anys. 
Preparació per a les proves d’accés a Cicles 
Formatius de Grau Superior: dirigit a persones 
adultes de més de 19 anys sense el batxillerat. 
Certificats de professionalitat: C.P Allotjament 
rural; C.P Operacions auxiliars de serveis ad-
ministratius; C.P Auxiliars de comerç; C.P Pro-
moció turística local i Informació al visitant; 
C.P Activitats administratives en relació amb 
el client; C.P Atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions; C.P Gestió i creació 
de microempreses; C.P Activitats de Venda. 
Cursos subvencionats per a persones treba-
lladores en actiu i per persones en situació 
d’atur. 
Estades a l’estranger. 
Idiomes. 
Centre ACTIC i agència de col·locació.  
Centre acreditat d’Anglès per l’Escola d’Idio-
mes Moderns de la Universitat de Barcelona.  

EQUIPAMENTS
Centre 100% adaptat. Aules totalment equipa-
des per a impartir cada especialitat concreta. 

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

HORARI LECTIU
Classes de 9h a 22h. 
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SERVEI D’INTERMEDIACIÓ LABORAL A LES EMPRESES
Servei d’inserció laboral i d’intermediació la-
boral a les empreses que té com a objectiu faci-
litar l’accés al món laboral a persones amb risc 
d’exclusió. 
A través d’una tècnica de prospecció laboral:
-Identifiquem els llocs de treball per cobrir. 
-Seleccionem perfils professionals, de les 
persones que tenim contractades a l’empresa 
d’inserció, en funció dels requeriments de
l’oferta.
-Fem un seguiment del treballador després de 
la inserció.
-A més, assessorem empreses sobre la res-
ponsabilitat social corporativa, les ajudes per 
contractar persones en risc d’exclusió social i 
les bonificacions existents.

EQUIPAMENTS
Seu al Carrer Llevant número 2 de Tàrrega. 

CARTAES CARITAS 

C/Llevant, 2 · Tàrrega 
Tel. 973 314 079
caritas_tarrega@yahoo.es
www.caritastarrega.cat

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

HORARI
Dia d’atencions: dimarts de 10h a 13h amb cita 
prèvia. 

EQUIPAMENTS
Despatxos, sala de formació i sala de reunions.
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ASPID

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

SERVEIS
Serveis d’orientació i intermediació laboral a 
persones que tenen un certificat de discapa-
citat reconegut legalment mínim d’un 33% o 
més. 
Serveis de prospecció: assessorament i orien-
tació a les empreses en la recerca de candidats i 
en la contractació d’aquests. 
Servei d’emprenedoria: assessorament a nova 
emprenedoria. 

HORARI
Dilluns i dimecres: de 8h a 14h i de 14:30h a 
17:45h.
Dimarts, dijous i divendres: de 8h a 15h.

ASSOCICACIÓ AMIC - UGT

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

SERVEIS
-Informació i orientació sobre convalidació i 
homologació d’ESO, batxillerat, CFGM i CFGS 
cursats a l’estranger.

-Informació i orientació sobre convalidació 
i homologació de títols universitaris, graus i 
post graus cursats a l’estranger.

-Informació i assessorament per possibilitar 
l’acreditació de les competències professio-
nals adquirides en un lloc de treball mitjançant 
l’experiència professional o la formació no 
reglada, que donen dret a l’obtenció de títols 
oficials (certificats de professionalitat, títols 
de formació professional o ambdues coses).

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

HORARI
Les atencions es realitzen a la delegació d’UGT 
a Tàrrega, situada a l’avinguda Catalunya nú-
mero 81. 
L’horari d’atenció és dilluns, dimarts i dime-
cres d’11h a 14h. Cal demanar cita prèvia. 
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PONENT COOPERA

Av. Josep Trepat i Galceran, S/N · Tàrrega 
Tel. 664 265 664
info@ponentcoopera.cat
www.ponentcoopera.cat

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

ASSOCIACIÓ LEADER PONENT

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

SERVEIS

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

EQUIPAMENTS
Per demanar assessorament personalitzat so-
bre els Ajuts Leaders o els diferents projectes 
de cooperació podeu trucar-nos al 973 711 313, 
o bé demanant cita prèvia al correu comunica-
cio@leaderponent.cat. 
La seu de l’Associació Leader de Ponent es tro-
ba a l’edifici del Consell Comarcal del Pla d’Ur-
gell, a Mollerussa, però disposem de dues ofi-
cines, a l’Urgell i a les Borges Blanques. 

Treballem en quatre línies d’actuació concre-
tes, gestionem una línia d’ajuts per a la crea-
ció, ampliació o millora d’empreses al món 
rural; desenvolupem projectes que responen a 
les necessitats del nostre territori i coordinem 
i participem amb altres projectes de coopera-
ció amb altres Grups d’Acció Local; organitzem 
jornades tècniques de formació i creem espais 
de debat en diferents àmbits com la Taula de 
seguiment de la Transició Energètica a Ponent. 

HORARI
Ens podeu trobar a les oficines de 8:15h a 15h o 
bé demanant cita prèvia en hores concertades 
per correu electrònic o bé per telèfon. 
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OCUPACIÓ TÀRREGA

C/La Solana, 6 · Tàrrega
Tel. 973 314 109
treball@tarrega.cat / mgarrido@tarrega.cat
www.tarrega.cat

SERVEIS

Ocupació Tàrrega és un servei de l’Ajuntament 
de Tàrrega que forma part de la Regidoria de 
Promoció Econòmica i és un espai d’asses-
sorament i suport a les persones en situació 
d’atur o que volen canviar el seu objectiu pro-
fessional. Engloba totes les accions, serveis i 
activitats que es realitzen en l’àmbit municipal 
en matèria d’ocupació i d’inserció laboral.

Orientació laboral mitjançant el treball perso-
nal de manera grupal o individual. 
Intermediació laboral. 
Punt Acredita’t: moltes persones han adqui-
rit competències professionals en el lloc de 
treball, mitjançant l’experiència professional 
o formació no oficial, amb la qual cosa tenen 
les competències, però no l’acreditació oficial. 
El procés d’avaluació i acreditació permet que 
aquestes persones puguin obtenir la certifica-
ció oficial.

HORARI
De dilluns a divendres de 8h a 15h. 
Tutories cada dimarts de 9h a 13h demanant 
cita prèvia per correu electrònic o per telèfon. 

SERVEI INFORMACIÓ A LA EMPRENEDORIA

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

SERVEIS

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

Punt d’Informació Catalunya Emprèn: infor-
mació, assessorament, formació i seguiment a 
noves persones emprenedores. 
Suport per a empreses i persones emprenedo-
res amb idees de negoci innovadores. 

HORARI
De dilluns a divendres de 9h a 15h. 
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CONSELL COMARCAL DE L’URGELL

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

SERVEIS

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

Oficina Comarcal de Promoció Econòmica: 
Punt d’Informació de la Xarxa Catalunya Em-
prèn, informació, orientació, assessorament, 
formació i suport a l’emprenedoria. Punt d’in-
formació Reempresa. 
Correu: promotur@urgell.cat

Programa Referent d’Ocupació Juvenil: 
Assessorament i orientació amb recursos for-
matius, laborals i per a l’emprenedoria per a 
joves entre 16 i 29 anys. 
Correu: referent@urgell.cat

Àrea d’ocupació: 
Programa Treball i Formació, contractació  de 
persones desocupades, de beneficiaris de la 
RGC i de Dones. Preferentment majors de 45 
anys.
ENFEINA’T: contractació de persones en si-
tuació de desocupació de llarga durada.
Contractació en pràctiques de joves beneficia-
ris de la Garantia Juvenil.
Referent d’Ocupació Juvenil: assessorament i 
orientació a joves de 16 a 29 anys.
Correu: olgar@urgell.cat

HORARI
De dilluns a divendres de 9h a 15h. 
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5

1. Llar d’infants La Pau
2. Llar d’infants El Niu
3. Llar d’infants Sant Eloi
4. Escola Vedruna Tàrrega
5. Escola Àngel Guimerà
6. Escola Maria Mercè Marçal
7. Escola Jacint Verdaguer
8. Escola Santa Maria de l’Alba
9. Escola Pia
10. INS Alfons Costafreda
11. INS Manuel de Pedrolo
12. PTT i PQPI
13. Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara
14. Escola de Capacitació Agrària
15. Escola de Sobreestants
16. Punt UOC
17. Centre de Formació de Persones Adultes
18. GòTIC Tàrrega
19. Escola Oficial d’Idiomes
20. Consorci de Normalització Lingüística
21. La Solana, centre de recursos per l’ocupació
22. Escola Municipal de Música de Tàrrega
23. ENFOC. Grup Alba.
24. Escola Activa
25. Escola Anglo Fracesa
26. CARTAES
27. Associació AMIC
28. ASPID
29. Caritas
30. Ponent Coopera
31. Ocupació Tàrrega
32. Servei Municipal a la Emprenedoria
33. Consell Comarcal
34. New School Tàrrega
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