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Què és el POSA-T’HI? 
 

És un Programa d’Orientació i Seguiment i Acompanyament dels Alumnes 
de preferentment 4t d’ESO que no gradueu. Us volem acompanyar en el 
procés d’adaptació a una situació que us és nova (el pas a la vida adulta) i 
que no sempre us duria a una sortida satisfactòria per al vostre 
desenvolupament com a persona.  
 
Volem establir una relació al llarg d’un any amb vosaltres que us ajudi a  
retornar a l’educació, del sistema reglat o no reglat, i/o a integrar-vos d’una 
manera òptima al món laboral. 
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Estudiar serveix per alguna cosa? 
 

- Per trobar feina més fàcilment 
- Per treballar del que t’agrada 
- Per tenir millor tipus de feina 
- Per tenir més estabilitat laboral  
- Per tenir més salari 
- Per estar més satisfet amb la feina i amb un mateix 

 
 
Perfil de la persona treballadora 
 
Les empreses valoren molt positivament que les persones candidates als 
llocs de treball acompleixin els següents aspectes: 

• Puntualitat, bona imatge, compromís amb l’assistència... 
• Implicació amb l’objectiu i la imatge de l’empresa  
• Polivalència i adaptabilitat 
• Seguretat en un mateix 
• Responsabilitat i dinamisme. Que resolgui problemes, que trobi 

solucions. Fer que les coses funcionin i amb qualitat 
• Capacitat de treballar en equip 
• Iniciativa i capacitat de previsió 
• Bona capacitat de comunicació 
• Motivació per realitzar formació contínua.  Capacitat per aprendre 

coses noves i per poder-se formar d’una manera permanent 
• Disponibilitat horària i geogràfica 

 

Aquestes condicions exigiran, cada cop més, a la persona que vulgui 
treballar: 

- Una base sòlida de coneixements generals i de domini de les 
tecnologies de la informació i de la comunicació que li permeti assolir 
el grau de polivalència i flexibilitat necessari per adaptar-se als 
canvis. 
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Aspectes que cal tenir en compte a l’hora de triar estudis i 
professions 
 
A l’hora d’elegir estudis i professions s’hi han de considerar factors com ara: 

- característiques personals 
- possibilitats existents 
- circumstàncies socioeconòmiques 

 
Tot i que l’estructura del sistema educatiu ofereix la possibilitat de 
reconsiderar un canvi de l’elecció feta, cal tenir en compte que 
l’especialització prematura, de vegades comporta més inconvenients que no 
pas avantatges. 
 
Per poder triar bé és imprescindible disposar d’informació completa, 
clara i actualitzada sobre l’oferta.  
 
És important tenir en compte que passem una mitjana de 40 anys dedicats 
a l’activitat laboral.  
 
L’evolució social, econòmica i tècnica dels últims anys fa preveure que 
l’ocupació estable i indefinida d’un mateix lloc de treball tendirà a 
desaparèixer. Els joves que us incorporeu al món del treball, és molt 
possible que al llarg de la vostra vida hagueu de canviar d’ocupació amb 
freqüència i que, a més, ho hagueu de fer a llocs de treball que demanin 
coneixements i habilitats diferents. 
 
Què cal tenir present per triar entre les diferents opcions? 
 

- Si tens possibilitats i veus molt clar que et vols inclinar per una de les 
opcions que a priori ofereixen menys oportunitats de trobar feina, no 
necessàriament s’ha de desistir. Caldrà treballar molt bé i esforçar-te 
més per poder fer el que es vol, i de ben segur valdrà la pena. 

 
- És important que els estudis que triïs s’adaptin a les teves 

característiques: 
 

o Que plantegin un grau de dificultat raonable. Si resulten del tot 
inaccessibles, pot ben ser que pateixis inútilment i desaprofitis 
un temps que es podria haver dedicat a formar-te en una altra 
àrea que s’adaptés més a les teves condicions 

o Que encaixin amb els teus interessos i motivacions 
o Tenint en compte els teus resultats acadèmics anteriors 
o El temps i esforç necessari i el que estàs disposat a invertir ha 

de coincidir 
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- En cas de dubte, has de triar les opcions que permetin afrontar, 
posteriorment, un ventall més ampli de possibilitats 

 
- No idealitzis les feines. Cal conèixer-les de prop 

 
- Tingues en compte la situació real del mercat 

 
- Mira la possibilitat de subvencions i beques dels estudis que triïs 

 
- Decideix tu mateix, són moltes hores les que treballarem i ens ha 

d’agradar el que fem 
 

- Comença a adquirir experiència laboral quan abans millor (cangurs, 
monitors...) i posa-ho al currículum vitae 
 

- Treballa les teves habilitats: 
o Jugar a bàsquet serveix per potenciar el treball en equip 
o Fer teatre ajuda a millorar les habilitats socials de comunicació 

oral 
 

- No oblidis els idiomes, la informàtica i el carnet de conduir 
 

- No tinguis por d’equivocar-te, sempre pots canviar de trajectòria i a 
més hauràs après de l’experiència 
 

- La formació és per tota la vida 
 
No et quedis enrere, aprofita aquesta oportunitat! 

 
 
 

Si no tens clar cap a on vols anar, podem omplir el Quadern 
d’orientació professional 

 
 
 
El Quadern d’Orientació Professional és una guia - qüestionari que ha estat 
elaborada amb l’ànim d’ajudar-te en el procés de decidir el teu futur 
professional.  
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Descripció del mercat de treball 
 
A grans trets, el mercat laboral actual es caracteritza per: 

• Increment de la presència de la dona en més sectors professionals   
• Augment de la producció però reducció dels llocs de treball    
• Aparició de noves professions    
• El sector serveis és el que ocupa més persones    
• Augment de les petites empreses en grans nuclis urbans, a 

conseqüència d’una descentralització productiva   
• Forta competència entre les empreses    
• Augment de la mecanització, ús generalitzat de robots i 

automatismes industrials    
• Implicació de les persones treballadores en el funcionament de 

l’empresa, cada vegada es valora més la capacitat d’organització i la 
iniciativa    

• Necessitat d’aprendre i adaptar-se als canvis tecnològics en moltes 
professions o oficis    

• Augment d’oportunitats laborals on es treballa amb informació, 
gràfics, dades, estudis...  

 

Els jaciments d’ocupació 

Es tracta dels nous llocs de treball que sorgeixen en determinats sectors 
d’activitat com a conseqüència de l’aparició de noves necessitats en la 
nostra societat. Aquests jaciments d’ocupació estan associats a mercats 
laborals amb gran potencial de creixement que, o bé eren inexistents, com 
és el cas de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, o bé 
eren mercats molt poc desenvolupats com feines on es té cura de nens i 
avis. 

En l’actualitat les següents àrees professionals tenen un alt potencial de 
generació de llocs de treball: 

• Serveis a domicili: a causa de la incorporació de la dona en el món 
del treball, s’incrementaran les empreses dedicades a tenir cura de 
persones, lliurament de menjar i altres productes a domicili, serveis 
de companyia a casa, càtering, o la cura d’animals domèstics, 
plantes, planxadors, guarderies... 

• Atenció a la infància: es pot trobar feina per les mateixes raons 
que les del punt anterior i són feines a agències de cangurs, 
guarderies, etc.   

• Per l’envelliment de la població: Caldrà atendre les necessitats de 
la gent gran. Medicina, sanitat, dietètica, gestió de residències, moda 
per avis, serveis de viatges, perruquers 
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• Sistemes de seguretat: empreses d’etiquetes i xapes antirobatori, 
mecanismes d’identificació i localització de persones, agències i 
consultories de seguretat...  

• Medi ambient: tractament de residus, gestió de l’aigua, regulació i 
control de la contaminació, etc. Tot el que sigui relacionat amb 
estalviar energia i el desenvolupament de les energies renovables 
(mecànica de cotxes elèctrics) 

• Serveis a les empreses: fer que funcionin millor. Per exemple, amb 
les relacions internacionals caldrà parlar diferents idiomes (xinès) així 
com la cultura d’aquests països. 
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Les professions més demandades de les empreses 

Ocupacions amb més ofertes durant l’any 2010 

A continuació detallem el llistat de les ocupacions més demandades als 
serveis públics d’ocupació de Catalunya. Aquestes ofertes representen la 
majoria de la demanda de les empreses a Catalunya.  

• Comercial 
• Serveis a les persones 
• Atenció al client 
• Oficis de la construcció 
• Restauració 
• Televenda i màrqueting telefònic 
• Ensenyament 
• Venda al detall 
• Administració 
• Programació 
• Formació 
• Administració autonòmica 
• Hoteleria 
• Peons de la indústria 
• Finances i comptabilitat 
• Personal no docent de centres educatius 
• Traducció i interpretació 
• Manteniment i reparació 
• Professions sanitàries 
• Neteja 
• Muntatge i instal�lacions 
• Màrqueting 
• Magatzem 
• Electricitat 
• Promocions i ofertes 
• Hardware, xarxes i seguretat 
• Distribució logística 
• Puericultura 
• Telecomunicacions 
• Industrial 
• Neteja 
• Helpdesk 
• Comerç exterior 
• Sistemes 
• Automoció 
• Infermeria 
• Secretariat 
• Facturació cobraments i pagaments 

Font: Observatori del Treball. Informació estadística d’ofertes de llocs de treball. Desembre 
2010 
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Com s’organitza el sistema educatiu? 
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Com s’organitza el sistema educatiu? 
L’estructura del nostre sistema educatiu i dels possibles itineraris a seguir els mostra el quadre següent (Llei orgànica 
2/2006, del 3 de maig, d’Educació): 

 

2 1 

3 
4 5 

Mòdul A, B i C o  
PA CFGM o 
Nota ½: 8 

Tens l’ESO 

No tens l’ESO 

PA Prova d’accés per complir els requisits acadèmics per accedir-hi. 

C Convalidació de matèries. 

PAAU Proves d’accés a la universitat. 

 

b 

a 

0 
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Opció a i b: música / dansa / arts plàstiques / idiomes 
 
Vols fer Música / Dansa / Arts plàstiques / Idiomes 
 
 
Sempre cal superar una prova específica d’accés. 
 
Es poden estudiar a Sabadell en aquests centres: 
  
• Música: 
 
Conservatori de Grau Mitjà de Música i Esc. de Música Municipal de 
Sabadell 
c. Sant Oleguer, 75  
08202 - Sabadell  
937451560 -  937275651  
Públic  

Ensenyaments impartits: música (logse), acordió, arpa, cant, clarinet, 
clavicèmbal, contrabaix, fagot, flabiol i tamborí, flauta de bec, flauta 
travessera, guitarra, instruments de pua, instruments de corda polsada, 
del renaixament i el barroc, oboè, orgue, percussió, piano, saxòfon, 
tenora,  tible, trombó, trompa, trompeta, tuba, viola, viola de gamba, 
violí, violoncel. 

 
Esc. de Música CEME  
c. Espirall, 81  
08201 - Sabadell  
937260886 -  937260886  
Privat  
Ensenyaments impartits:  
música (logse)  
   - ensenyaments de música article 39.5. logse  
    
 
Esc. de Música Creu Alta 
av. Onze de setembre, 107/ Sant Vicenç, 1  
08208 - Sabadell  
937478274  
Privat  
Ensenyaments impartits:  
música (logse)  
   - ensenyaments de música article 39.5. logse  
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• Dansa: 
 
Escola de Dansa Color Dansa  
c. Sant Oleguer, 120-122  
08202 - Sabadell  
Privat  
Ensenyaments impartits:  
ensenyaments de dansa article 39.5 logse  
   - dansa  
   
Escola de Dansa Ritme 
c. Vallès, 43 baixos  
08201 - Sabadell  
937253989  
Privat  
Ensenyaments impartits:  
ensenyaments de dansa article 39.5 logse  
   - dansa  
 
 
• Arts Plàstiques:  
 
Escola Illa 
c. Manso, 2  
08205 - Sabadell  
937114805 -  937103613  
Públic  
Ensenyaments impartits:  
cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny  
   - gràfica publicitària  
   - il�lustració  
   - estilisme d'indumentària  
    
 
• Idiomes:  
 
Els ensenyaments d'idiomes tenen la finalitat de capacitar l'alumnat en l'ús 
efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general. 
 
La durada total d'aquests estudis és de cinc cursos d'un mínim de 130 hores 
cadascun. En alguns casos, com ara l'àrab, el grec, el japonès, el rus i el 
xinès, la durada és superior a cinc cursos. 
S'estructura en 3 nivells: Bàsic, Intermig i Avançat. 
 
Es pot cursar també en la modalitat a distància a través del programa 
That's English. Per a més informació es pot trucar al telèfon 93 437 77 19. 
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Requisits a tenir en compte: 
Per accedir-hi s'han de tenir complerts 16 anys, el curs que s'inicia la 
formació, o 14 per continuar estudis d'un idioma diferent al cursat a la 
secundària obligatòria. 
 
L'admissió d'alumnes a cursos diferents del primer estarà condicionada a la 
realització d'una prova de nivell i de convalidacions (caldrà consultar a 
l'Escola Oficial d'Idiomes). 
 
EOI de Sabadell 
c. Pelai Briz, s/n  
08202 - Sabadell  
937262199 -  937235449  
Públic  
Ensenyaments impartits:  
Idiomes: castellà, català, francès, alemany, anglès  
 
 
Batxillerat d’Arts (Arts Escèniques, Música i Dansa i Arts plàstiques, 
imatge i disseny) 

 
La modalitat d'arts consta d'una part comuna, integrada per les matèries 
comunes i la tutoria, i una part diversificada, composta per les matèries 
de modalitat, les matèries optatives i el treball de recerca.  
 
L'alumne/a ha de triar un mínim de sis matèries de modalitat i almenys cinc 
han de ser de la modalitat d'arts.  
 
Una vegada escollides les matèries de la modalitat, els estudiants han de 
completar l'horari amb assignatures de la mateixa modalitat, d'altres 
modalitats, o amb matèries optatives. 
 
A Sabadell, el pots cursar a: 
 
Institut Ferran Casablancas. C. de la Mare de les Aigües, 2 – 08206 
Sabadell. Tel 937233850 
Institut Vallès. C. de Valentí Almirall, 40 – 08206 Sabadell. Tel. 
937250888 
Jaume Viladoms. C. de Doctor Almera, 33 – 08205 Sabadell. Tel. 
937269995 
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Opció 0: vols continuar estudiant l’ESO 

 
OPCIÓ 0.0: Vols continuar fent l’ESO a l’Institut per 
aconseguir el GES (graduat en educació secundària) 
 
 
L'etapa de l'educació secundària obligatòria (ESO) té caràcter obligatori i 
gratuït. Comprèn 4 cursos acadèmics que s'inicien, generalment, l'any 
natural en què es compleixen els 12 anys i que s'acaben, normalment, als 
16; amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre en el centre 
amb règim ordinari fins als 18 anys.  
 
Es pot repetir com a màxim una vegada per cicle. És a dir, una vegada 
entre 1r i 2n i una altra vegada entre 3r i 4t.  
 
 
 
Opció 0.1: Vols presentar-te a les proves lliures per obtenir 
el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria 
(GES)    
 
El Departament d'Educació convoca les proves lliures per a l'obtenció del 
títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria. Per poder 
fer les proves cal tenir 18 anys o més el dia de la prova. 
 
Les persones que vulguin obtenir títol de graduat o graduada en educació 
secundària obligatòria ho poden fer: 

- assistint a un centre o aula de formació de persones adultes (CFPA 

Concòrdia, CFPA Creu de Barberà i Aula autoformació del CFPA Torre-

romeu) durant un curs acadèmic i assolint els objectius del cicle  

- superant les proves lliures que es convoquen.  

Als Centres de formació de persones adultes, la inscripció es pot fer a l'inici 
de cada trimestre. El Títol també es pot obtenir superant les proves que 
convoca el Departament d'Educació de la Generalitat, dues vegades l'any.  
 
També es pot optar per fer aquesta formació en la modalitat a distància: 
Programa Graduï's Ara en Secundària! a través de l’IOC (Institut Obert de 
Catalunya). 
 
A la plana web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
pots trobar més informació així com diferents models de proves. 
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Opció 0.2: Continuar estudiant mitjançant el IOC (Institut 
Obert de Catalunya) 
 
http://ioc.xtec.cat/educacio/index.php 
 
 
Qui pot estudiar a l'IOC? 
1. Les persones més grans de 18 anys que, per circumstàncies diverses, 
optin per estudiar a distància 
 
2. Les persones que tenen entre 16 i 18 anys i que poden acreditar trobar-
se en alguna de les circumstàncies següents 
Viure lluny d'un centre d'ensenyament o viure a l'estranger. 
Tenir alguna discapacitat 
Formar part de col�lectius especials com ara esportistes o músics 
Altres circumstàncies, que hauran de ser valorades per la direcció del centre 
  
 
Què pots estudiar a l’IOC? 
 

- GES 
- Batxillerat 
- Cicles Formatius Formació Professional 
- Curs de Preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de 

Grau Superior 
 
 
IOC: seus a Sabadell al CFA La Creu de Barberà i a l’Institut Ferran 
Casablancas  
 

Opció 0.3: Proves per a l'obtenció del títol de graduat en 
educació secundària obligatòria per a l'alumnat que no 
l'hagi obtingut en finalitzar l'etapa 
 
L'alumnat que no hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària 
obligatòria en finalitzar l’etapa, durant el mes de març es pot presentar a 
les proves que amb aquest objectiu elaboren, apliquen i corregeixen els 
departaments didàctics dels centres públics o el professorat designat per la 
direcció dels centres privats.  
 
Abans que s'obri el període d'inscripció, els centres publiquen al tauler 
d'anuncis o al web els criteris d'avaluació i els continguts mínims exigibles 
per a la superació de cadascuna de les matèries. 
 
Els requisits per poder presentar-se a les proves són:  
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• Tenir 18 anys o complir-los dins l'any natural en què es fan les 
proves; aquesta edat es pot rebaixar fins als 16 anys per a l'alumnat 
que tingui un contracte laboral que li impedeixi assistir al centre 
educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d'obtenció d'un 
permís de treball o que sigui esportista d'alt rendiment. 

• Haver finalitzat l'educació secundària obligatòria sense haver obtingut 
el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació 
positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix 
nom en diferents cursos). 

• Haver finalitzat l'educació secundària obligatòria durant un dels dos 
cursos anteriors al qual accedeix a les proves. 

 
La sol�licitud per fer les proves s’ha de presentar durant els 10 primers 
dies lectius del mes de febrer a la secretaria del centre on la persona 
sol�licitant va estar matriculada de quart d'ESO per última vegada. 
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Opció 1: vols fer un Cicle Formatiu GM 
 
Opció 1: Vols fer un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM). 
 
La formació professional capacita per a la incorporació qualificada al món 
laboral. Facilita la formació per a una professió i per entendre l'organització 
i les característiques del sector econòmic corresponent. 
 
Als Cicles formatius de grau mitjà es pot accedir a partir d'alguna de les 
titulacions o formació següents: 
-  Graduat en educació secundària 
- Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI). Per mitjà d'una 
prova d'accés o sense prova en funció de les notes obtingudes. 
- La superació del cicle d’ensenyament secundari experimental – tècnic 
auxiliar (FP1) 
- La superació dels dos primers cursos de BUP o equivalent 
 
En el cas que no es tingui cap de les titulacions anteriors, s'hi accedeix 
superant una Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà: 
 
• La convoca el Departament d’Educació de la Generalitat una vegada 

l’any. Acostuma a ser al mes de maig però cal inscriure’s a la web de la 
Generalitat al mes de març. 

• Caldrà tenir complerts 17 anys d'edat o bé complir-los durant l'any 
natural en què es vulgui iniciar el cicle formatiu. 

 
Et pots preparar per a la prova d’accés als Centres de Formació de 
persones adultes de Can Rull (matí) i de Torre-romeu  (matí i vespre). 
 
Als Instituts Escola Industrial i Ferran Casablancas (centre suport 
IOC) et pots preparar les proves d’accés als cicles formatius de grau 
superior.  
 
 
Què has de fer? 
 
1.  Pensar a quin àmbit professional et vols dirigir. 
2.  Consultar a les escoles d’adults i/o a l’institut esmentats per ampliar 
informació. 
3. Si tens qualsevol dubte, posa’t en contacte amb Vapor Codina – 
Educació. Demanar per Yolanda Morales. 
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Centres privats que preparen per les proves d’accés a: 

 

Cicles formatius  Accés Univ. + 25 anys Selectivitat 

5 Passes    Liceo Siglo XXI   5 Passes 
c. Coromines, 65   c. del Sol, 167 bxs  c. Coromines, 65 
08201 Sabadell   08201 Sabadell   08201 Sabadell 
tel 93 727 28 08   tel 93 726 27 97   tel 93 727 28 08 
    93 726 22 43 
 
Acadèmia Ca n’Oriach  5 Passes    Acadèmia Ca n’Oriach 
c. Muntaner, 23   c. Coromines, 65   c. Muntaner, 23 
c. Maladeta, 26   08201 Sabadell   c. Maladeta, 26 
08206 Sabadell   tel 93 727 28 08   08206 Sabadell 
tel 93 716 61 49        tel 93 716 61 49 
93 723 27 38       93 723 27 38 
 
Centre d’Estudis Sabadell  Crusol    Liceo Siglo XXI 
c. Tres Creus, 148  c. de la Borriana, 22 2n  c. del Sol, 167 bxs 
08202 Sabadell   08202 Sabadell   08201 Sabadell 
tel 93 745  07 78   tel 93 725 92 46   93 726 27 97 
        93 726 22 43 
 
Tallaret    La Clau    Gama 
c. Castellar del Vallès, 96  c. Canonge Joncar, 110  c. Zurbano, 15 bxs 
08208 Sabadell   08208 Sabadell   08201 Sabadell 
tel 93 723 46 59   tel 93 717 58 78   tel 93 725 99 13 
 
Gadex    Lliçó Sabadell   Lliçó Sabadell 
Av. Francesc Macià, 43 1r1a c. Pedregar, 6 2n 1a  c. Pedregar, 6 2n 1a 
08206 Sabadell   08202 Sabadell   08202 Sabadell 
tel 93 717 26 52   tel 93 725 14 30   tel 93 725 14 30 
616 43 90 24 
 
Gama    Acadèmia Ca n’Oriach  La Clau 
c. Zurbano, 15 bxs  c. Muntaner, 23   c. Canonge Joncar, 110 
08201 Sabadell   c. Maladeta, 26   08208 Sabadell 
tel 93 725 99 13   08206 Sabadell   tel 93 717 58 78 
    tel 93 716 61 49 

93 723 27 38 
 
Liceo Siglo XXI   Tallaret     
c. del Sol, 167 bxs  c. Castellar del Vallès, 96 
08201 Sabadell   08208 Sabadell 
tel 93 726 27 97   tel 93 723 46 59 
93 726 22 43 
 
Llicó Sabadell   Gadex 
c. Pedregar, 6 2n 1a  Av. Francesc Macià, 43 1r 1a 
08202 Sabadell   08206 Sabadell 
tel 93 725 14 30   tel 93 717 26 52 – 616 43 90 24 
 
La Clau    Centre d’Estudis de Sabadell 
c. Canonge Joncar, 110  c. Tres Creus, 148 
08208 Sabadell   08202 Sabadell 
tel 93 717 58 78   tel 93 745 07 78 
 
Disced – Instituto Inter 
c. del Sol, 42 
08201 Sabadell 
tel 902 13 10 26  
93 726 26 57 
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En general, la durada dels cicles és de 2 cursos acadèmics.  
 
Les famílies professionals que s’ofereixen a Sabadell són les següents: 
 
 
Oferta a centres públics: 
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Família professional Cicle formatiu mitjà Cicle formatiu superior Centre 

• Administració i finances 
Institut Agustí Serra 

Institut Escola 
Industrial 

 
Administració • Gestió Administrativa 

 
• Gestió Administrativa 

• Secretariat Institut Les Termes 

 
Arts Gràfiques 

• Preimpressió en arts 
gràfiques 

• Disseny i producció 
editorial 

Institut Agustí Serra 

 
Comerç i Màrqueting  

• Comerç • Gestió comercial i 
màrqueting 

Institut Agustí Serra 

 
Edificació i Obra civil 

 • Desenvolupament i 
aplicació de projectes de 
construcció 

Institut Castellarnau 

• Instal�lacions 
elèctriques i 
automàtiques 

• Sistemes de regulació i 
control automàtics Institut  gustí Serra 

 
Electricitat i Electrònica 

 
• Instal�lacions de 

telecomunicacions 
 

• Desenvolupament de 
productes electrònics 

• Sistemes de 
telecomunicació i 
informàtics 

Institut Castellarnau 

 
Fabricació Mecànica  

• Mecanitzat 

• Programació de la 
producció en fabricació 
mecànica 

• Disseny en fabricació 
mecànica 

Institut Escola 
Industrial 

 
Fusta i Moble 

• Fabricació a mida i 
instal�lació de fusteria i 
moble 

• Fabricació industrial de 
fusteria i moble 

• Producció de fusta i 
moble 

Institut Escola 
Industrial 

 
Imatge personal 

• Perruqueria 
• Estètica personal i 

decorativa 

 
Institut Ribot i Serra 

 
Informàtica i 
comunicació 

• Sistemes 
microinformàtics i 
xarxes 

• Administració de 
sistemes informàtics en 
la xarxa 

• Desenvolupament 
d’aplicacions 
informàtiques  

Institut  Sabadell 

 
Transport i Manteniment 
de vehicles  

• Electromecànica de 
vehicles 

• Carrosseria 

• Automoció 
 

Institut Castellarnau 

 
Instal�lació i 
manteniment 

• Manteniment 
electromecànic de 
maquinària i conducció 
de línies 

• Manteniment d’equips 
industrials 

• Energies renovables  
Institut Escola 

Industrial 

 
Sanitat 

• Cures auxiliars 
d’infermeria 

• Farmàcia i parafarmàcia 
Emergències sanitàries  

• Laboratori de diagnòstic 
clínic 

• Imatge per al diagnòstic 
• Dietètica 
• Salut ambiental 

Institut Castellarnau 
 

 
Serveis socioculturals a 
la comunitat 

• Atenció sociosanitària 
 

• Animació sociocultural 
• Educació infantil Institut  Ribot i Serra 
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Oferta a centres concertats: 
 
Jaume Viladoms 
- CFGM Gestió Administrativa 
- CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria 
- CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes 
- CFGM Instal�lacions Elèctriques i Automatismes 
- CFGS Administració i Finances 
- CFGS Administració de Sistemes Informàtics 
 
 
Taulé Viñas 
- CFGM en Gestió Aministrativa 
- CFGM en Comerç 
- CFGS en Administració i Finances 
- CFGS en Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques 
- CFGS en Gestió Comercial i Màrqueting 
 
Núria Vilella 
- Cicle formatiu de Grau Mitjà de perruqueria 
- Cicle formatiu de Grau Mitjà d'estètica personal decorativa 
- Cicle formatiu de Grau Superior Assessoria d'imatge personal 
- Cicle formatiu de Grau Superior, estètica 
 
 
Moda 3 – Art i tècnica del vestir 
- Cicles formatius de la família Tèxtil, Confecció i Pell:  
Grau mitjà de confecció i Grau superior de patronatge. 
 
 
 
Cingle (08032075)    Edgar (08038120) 
ctra. de Montcada, 512    c. Prat de la Riba, 62 
08223   Terrassa     08222   Terrassa 
Tel. 937835510     Tel. 937859876 
Centre: privat     Centre: privat 
Ensenyament concertat    Ensenyament concertat 
Horari: diürn     Horari: diürn 
- cures auxiliars d’infermeria   - cures auxiliars d’infermeria 
 
Hi ha més centres a Montcada, Rubí i Sant Cugat del Vallès 
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• Tècnic esportiu: 
 
Institut Centre d’Alt Rendiment Esportiu  
Av. Alcalde Barrils, s/n 
08174 Sant Cugat del Vallès 
Tel. 93 6759350 
Fax 93 6754106 
Públic 
 
 

Formació ofertada: 
 
- cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà  
- conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural  
 
- tècnic d'esport  
    - tècnic d'esport en esquí alpí  
    - tècnic d'esport en surf de neu  
    - tècnic d'esport en muntanya mitjana  
    - tècnic d'esport en futbol  
    - tècnic d'esport en futbol sala  
 
 
Regina Carmeli (08023803) 
c. Sant Sebastià, 34 
08191   Rubí 
Tel. 936990353 
Centre: privat 
Horari: diürn 
 
Formació ofertada: 
- conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural 
 
 
CFTE Escola Pia de Catalunya (08061646) Lleó XIII (08005412) 
c. Immaculada, 25-35     c. Lleó XIII, 16-18-20 
08017   Barcelona      08022   Barcelona 
Tel. 932120908      Tel. 934175001 
Centre: privat      Centre: privat   
Horari: diürn      Horari: diürn 
Formació ofertada:      Formació ofertada: 
- futbol sala       - surf de neu 
- escalada de muntanya 
- muntanya mitjana 
- surf de neu 
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Si acompleixes l’objectiu d’accedir al Cicle Formatiu desitjat aquesta serà 
la documentació necessària que caldrà presentar al centre: 
 

- Imprès de matricula a emplenar (dades personals, nom, lloc 
naixement, telèfons contacte...) 

- Resguard títol ESO (original + còpia) 
- Butlletí de notes 
- Llibre de família 
- 4 fotografies mida carnet 
- Fotocòpia DNI alumne i pares 
- Fotocòpia targeta sanitària alumne 
- Targeta de crèdit: 

o Pagament quota material (aprox. 40€) 
o Assegurança escolar (1,20€) 

 
 

Si en el moment de fer la sol�licitud, vau presentar el resguard de renovació 
del DNI, ara heu d'aportar el DNI renovat, amb la nova adreça.  

L'alumnat que per causes justificades no pot aportar la documentació, és 
matriculat condicionalment. La matrícula s'anul�la si, abans de l'inici del 
curs, no es presenta la documentació pendent. 
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Opció 2: vols fer un PQPI 
 
Opció 2: Vols fer un Programa de Qualificació Professional 
Inicial (PQPI). 
 
 
Què és?  
El seu objectiu és dotar de competències professionals, així com facilitar la 
possibilitat d’una inserció sociolaboral satisfactòria i ampliació de 
competències bàsiques per continuar estudis o anar al món laboral més 
preparat. 
 
A qui s’adreça? 
Destinat a alumnat més gran de 16 anys o bé que els faci amb data anterior 
al 31 de desembre de l’any en curs i menor de 21 anys. Que no hagi 
obtingut el graduat en ESO. I que volen treballar o cursar un cicle formatiu 
de grau mitjà.  

- Major de 16 anys 
- Estar inscrit a l’atur (OTG) 
- Si ets immigrant, ajuda tenir els papers en regla 
- No tenir el graduat en l’ESO 

 
 
Per a què serveix el PQPI?  

- Pots incorporar-te al món laboral com auxiliar 
 
- Pots continuar la formació i matricular-te en un cicle formatiu de grau 

mitjà de la família professional que t'agradi si aproves la PACFGM 
(Prova d'Accés a Cicles Formatiu de Grau Mitjà) 

 
- Pots aprendre un ofici que podràs acreditar allà on vagis. A més a 

més tens l’opció d’obtenir el títol de l’ESO. 
 
Especialitats: pintura, manteniment, administratiu, soldador, electricitat, 
arts gràfiques, comerç, atenció al públic, perruqueria... 
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Informació PQPI 2011-2012 
 
Calendari 

Data Fases 

6 de maig  Publicació de l'oferta inicial  

Del 9 al 20 de maig Presentació de sol�licituds  

Del 9 de maig al 14 de juny  
Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del 
programa als interessos, motivació i aptituds de 
l'alumne/a.  

30 de maig 
Publicació de les relacions de sol�licituds i calendari 
d'entrevistes pendents  

10 de juny  Publicació de les relacions baremades  

14, 15 i 16 de juny Reclamacions a les relacions baremades  

20 de juny  Publicació de les relacions baremades definitives  

7 de juliol  Publicació de l'oferta final  

8 de juliol  Publicació de les relacions d'alumnat admès  

Del 2 al 12 de setembre  Període de matrícula  

  
Documentació que cal aportar: 
 
- Dades d'identificació:  
Si l'alumne o alumna és major d'edat: 
- Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el 
cas d'alumnat estranger. 
- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa el Departament 
d'Educació consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut. 
 
Si l'alumne o alumna és menor d'edat: 
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació 
d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament d'Acció Social i Ciutadania 
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol�licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de 
la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. 
- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa el Departament 
d'Educació consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut. 
Les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger es poden acreditar amb el document 
d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen. 
 
- Proximitat del domicili de l'alumne o alumna: 
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol�licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el 
cas de persones estrangeres. 
Quan el domicili habitual que s'al�lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol�licitant o de la 
targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres, certificat o volant municipal 
de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol�licitant, i el 
resguard de la renovació del DNI o comunicació, amb registre d'entrada, del canvi de domicili a la 
delegació del Govern en el cas de persones estrangeres. 
 
- Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO. 
Si el curs actual no està escolaritzat a l'ESO i al�lega no haver cursat cap PQPI en els darrers dos cursos, 
declaració signada al respecte, d'acord amb el model oficial que es pot descarregar de la pàgina web 
http://www.gencat.cat/educacio. 
 
- Certificació de la qualificació mitjana dels 2 darrers nivells cursats a l'ESO dels que ja es disposa 
d'avaluació final. 
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Barems 
 
Quan el domicili està dintre de l’Àrea d’influència 1 del centre 30 punts 
Quan l’alumne està dintre de l’àrea d’influència 2 del centre però no en la seva 
àrea d’influència 1 

15 punts 

Alumne no compleix 21 anys o més durant l’any 30 punts 
Alumne no ha cursat un PQPI en els darrers 2 anys 20 punts 
Per cada curs escolaritzat 5 punts 
Qualificació mitjana dels 2 darrers nivells cursats a l’ESO Qualificació mitjana amb 

2 decimals 
  
Entrevista (tria coherent amb els interessos, motivacions, aptituds) 0 – 10 – 20 punts 
 

Format de sol�licitud: 
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Quina durada té? 
La durada és d’un curs acadèmic d’octubre a juny. En aquest temps 
realitzaran pràctiques en un centre de treball. 
 
Com s’estructura? 
Durant el primer trimestre es fan classes, la part pràctica comença a partir 
del segon trimestre. 
 

- Mòdul A: Formació professional específica. Mòdul obligatori que dota 
al jove de competències professionals en el sector que hagi triat. De 
gener a juny (600 hores) 
 

- Mòdul B: Formació bàsica de caràcter general. Mòdul obligatori que 
facilita competències bàsiques que el jove hauria de tenir assolides. 
D’octubre a desembre (275 hores): 

o Desenvolupament i recursos personals.  
o Coneixement de l'entorn social i professional.  
o Aprenentatges professionals bàsics.  

- Mòdul C: Formació per a l’obtenció del títol de GES (graduat en 
educació secundària). Mòdul optatiu que es cursa a les escoles 
d’adults. Un cop superat l’alumnat pot cursar un cicle formatiu de 
grau mitjà o batxillerat. 

 
 
Pots continuar cursant un cicle formatiu de grau mitjà: 
 

- Si has cursat els mòduls A i B i superes les proves d’accés 
- O si al PQPI has aconseguit una nota igual o superior a 8 
- O si has superat els mòduls A, B i C 

Mòdul ABiC o PA 
CFGM 

o 
Nota ½: 8 
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Programes de Qualificació Professional Inicial. Curs 2010-2011 

Institut de Badia del Vallès (08042342) 
c. Mallorca, s/n  
08214 Badia del Vallès 

 937187506  
 

Formació impartida:   

• Auxiliar de manteniment i muntatges 
d'instal.lacions elèctriques i d'aigua i gas 

Fundació Barberà Promoció (08960078) 
C/ de la Torre d'en Gorg, 40  
08210 Barberà del Vallès 

 937192237 
A/e: orientacio@barpro.cat  

Formació impartida: 

•  Auxiliar en fontaneria i calefacció i climatització 
•  Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis 
administratius generals 
•  Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles 
lleuger 

Ajuntament de Castellar del Vallès (08960238) 
Passeig Tolrà, 1  
08211 Castellar del Vallès 

 937144435 
A/e: 
dpeio@castellarvalles.org;esala@castellarvalles.cat  

Formació impartida  
•  Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i 
soldadura 

CEE Centre de Formació i Treball Flor de Maig 
(08037292) 
av. Flor de Maig, s/n (Apt. Correus 254)  
08290 Cerdanyola del Vallès 

 934020710  
A/e: a8037292@xtec.cat  

Formació impartida  
•  Auxiliar en treballs de fusteria i instal.lació de 
mobles (alumnat NEE derivada de discapacita 
•  Auxiliar en comerç i atenció al públic (alumnat 
NEE derivada de discapacitat) 
•  Auxiliar de mecànica i electricitat (alumnat NEE 
derivada de discapacitat) 
•  Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia (alumnat 
NEE derivada de discapacitat) 
•  Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia (alumnat 
NEE derivada de discapacitat) 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (08960197) 
Av. Roma, s/n  
08290 Cerdanyola del Vallès 

 935947050 
A/e: canserra@cerdanyola.cat  

Formació impartida  
•  Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis 
administratius generals 
•  Auxiliar en muntatges d’instal�lacions 
electrotècniques en edificis 

PTT Montcada i Reixac (08960248) 
c. del Progrés, 3 (IES La Ferreria)  
08110 Montcada i Reixac 

 935752184 
Formació impartida  

•  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 
•  Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips 
informàtics 
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PTT Palau-solità i Plegamans (08960036) 
Pg.la Carrerada,s/n Espai l'Escorxador  
08184 Palau-solità i Plegamans 

 938644699 
A/e: a8960036@xtec.net  

Formació impartida  
•  Auxiliar en muntatges d’instal�lacions elèctriques 
i d'aigua i gas 
•  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic  

Institut Palau Ausit (08035295) 
ctra. de Santiga, s/n  
08291 Ripollet 

 936923204  
Formació impartida  

•  Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal�lacions elèctriques i d'aigua i gas 
•  Auxiliar de pintura 

Patronat Municipal d'Ocupació de l'Aj. de Ripollet 
(08960081) 
c/ Sant Sebastià, 26  
08291 Ripollet 

 935807642 
A/e: sgarriga@ripolletocupacio.cat  

Formació impartida  
•  Auxiliar en imatge personal: perruqueria i 
estètica 

PTT Rubí (08960207) 
c. Terrassa, 59-61 (CFA Pau Casals)  
08191 Rubí 
A/e: a8960207@xtec.net  
Formació impartida  

•  Auxiliar en imatge personal: perruqueria i 
estètica 
•  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 
 

Escola Pia de Sabadell (08024297) 
c. Escola Pia, 92  
08201 Sabadell 

 937484430  
A/e: a8024297@xtec.cat; 
dolors.castellvi@escolapia.cat  
 
Formació impartida  
•  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 
•  Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis 
administratius generals 

Institut Castellarnau (08024893) 
Carretera N-150, Km. 15  
08206 Sabadell 

 937269422  
 

Formació impartida  

•  Auxiliar de pintura 
•  Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal�lacions elèctriques i d'aigua i gas 

Jaume Viladoms (08035805) 
c. Doctor Almera, 33  
08205 Sabadell 

 937269995  
A/e: olga.lleixa@jviladoms.cat  

Formació impartida  
•  Auxiliar en muntatges d’instal�lacions 
electrotècniques en edificis 
 

Xalest (08046396) 
pl. Vallès, s/n  
08201 Sabadell 

 937260152  
Formació impartida  

•  Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia (alumnat 
NEE derivada de discapacitat) 
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Núria Vilella (08059536) 
pg. Rubió Ors, 61  
08202 Sabadell 

 937123897  
A/e: escolafp@terra.es  

Formació impartida  
•  Auxiliar en imatge personal: perruqueria i 
estètica 
•  Auxiliar de perruqueria 
•  Auxiliar en imatge personal: perruqueria i 
estètica 

PTT Sabadell (08960056) 
Ctra. Barcelona, 208 bis Vapor Llonch  
08205 Sabadell 

 937453161 
A/e: a8960056@xtec.net  

Formació impartida  
•  Auxiliar de mecànica i electricitat 
•  Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de 
restauració 
 

Ajuntament de Sabadell (08960199) 
Ctra. Barcelona, 208, bis  
08205 Sabadell 

 937453161 
A/e: peconomica@ajsabadell.cat; 
ppintor@ajsabadell.cat  
Formació impartida  
•  Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles 
lleugers 
•  Auxiliar de pastisseria i fleca 
•  Auxiliar en muntatges d’instal�lacions elèctriques 
i d'aigua i gas 

Liceo Segle XXI, Centre d'Estudis (08960277) 
c. Sol, 167, local  
08201 Sabadell 

 937262797 
Formació impartida  

•  Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips 
informàtics 
 

PTT Sant Cugat del Vallès (08960254) 
Pl de Barcelona, 17  
08172 Sant Cugat del Vallès 
Formació impartida  

•  Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips 
informàtics 
•  Auxiliar en vivers i jardins 
 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (08960044) 
Pl de la Vila, 1  
08172 Sant Cugat del Vallès 
A/e: estherrodriguez@santcugat.cat  
Formació impartida  

•  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 
 

Corazón Inmaculado de María (08041854) 
ctra. de Castellar, 2  
08181 Sentmenat 

 937153408  
A/e: jsellas2@xtec.cat  

Formació impartida  
•  Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis 
administratius generals 
 

Escola Pia de Terrassa (08029647) 
c. Col�legi, 14-16  
08221 Terrassa 

 937885454  
A/e: mariona.vigues@escolapia.cat  

Formació impartida  
•  Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis 
administratius generals 
•  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 
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Sant Domènec Savio (08029763) 
c. Maria Auxiliadora, 45  
08224 Terrassa 

 937336013  
A/e: luis.mur@salesians.cat; 
maricarmen.carmona@salesians.cat  

 
Formació impartida  
•  Auxiliar en comerç i atenció al públic 
•  Auxiliar en muntatges d’instal�lacions 
electrotècniques en edificis 

L'Heura (08034801) 
c. Egara, 16  
08221 Terrassa 

 937842525  

 

Formació impartida  
•  Auxiliar en treballs de fusteria i instal�lació de 
mobles (alumnat NEE derivada de discapacitat) 
•  Auxiliar de mecànica i electricitat (alumnat NEE 
derivada de discapacitat) 
•  Auxiliar d’establiments hotelers (alumnat NEE 
derivada de discapacitat) 

Institut Santa Eulàlia (08043516) 
av. Santa Eulàlia, 72  
08223 Terrassa 

 937314089  

 

Formació impartida  
•  Auxiliar de pintura 
•  Auxiliar de manteniment i muntatges 
d'instal.lacions elèctriques i d'aigua i gas 

Anna Vilamanyà (08057370) 
c. Pi i Margall, 63-65  
08224 Terrassa 

 937892815  
A/e: ana@escolavilamanya.com; 
montse@escolavilamanya.com  

 
Formació impartida  
•  Auxiliar en imatge personal: perruqueria i 
estètica 

Segle XX (08058805) 
c. Pare Font, 143-157  
08223 Terrassa 

 937831670  
A/e: cetseglexx@terra.es  

Formació impartida  
•  Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles 
lleugers 
•  Auxiliar de manteniment de carrosseria de 
vehicles 

CFA Escola Municipal de la Llar (08960012) 
C/ Sant Isidre, 1  
08221 Terrassa 

 937881886 
A/e: foment@terrassa.org; 
aurelia.amela@terrassa.cat  

 
Formació impartida  
•  Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia 

PTT Terrassa (08960230) 
c. Colon, 114 (Escola Municipal d'Art)  
08222 Terrassa 

 937397000 
A/e: a8960230@xtec.net  

Formació impartida  
•  Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració 
•  Auxiliar en treballs de fusteria i instal�lació de 
mobles 
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Què has de fer? 

 

1. Pensar a quin àmbit professional et vols dirigir. 
2. Apuntar-te a l’OTG com aturat per fer un Programa de Qualificació Inicial 
Professional (a partir del dia següent de fer els 16 anys). Et donaran el 
DARDO (Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació) 
3. Fer fotocòpia del DNI i del DARDO de la OTG. 
4. Preparar la documentació necessària (pàg. 23) i portar-la al centre on 
vols inscriure’t en primera opció. Al full de sol�licitud veuràs que pots anotar 
altres opcions per ordre de preferència. 
5. Recorda els terminis. 
6. Quan et dirigeixis al centre on imparteixen el PQPI que vols realitzar, 
quan arribis a recepció t’has d’identificar com alumne/a Posa-t’hi!     
 
Pensa que quant t’inscrius al l’OTG, el paper no és el més important, “segellar” 
realment vol dir que vols renovar la demanda i que manifestes la voluntat de 
continuar fent recerca. Cal que ens fem responsables de les nostres opcions i de la 
nostra vida laboral. Caldrà que portis el teu curriculum vitae redactat i documents 
acreditatius. Pensa que el teixit empresarial actual a Catalunya és el de micro-
empresa, és a dir, sense sindicats, i cal negociar molt directament.  
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Opció 3: vols anar al món laboral 
 

Opció 3: Vols anar al món laboral.  

Per entrar al món laboral d’una manera òptima s’ha de tenir sobre tot 
paciència. 
 
Com a mínim s’han de tenir els 16 anys fets i disposar d’una titulació que 
acrediti que saps fer unes tasques concretes per desenvolupar un treball 
ben fet i que l’empresari pugui confiar en que tu ets la persona idònia per 
aquella feina. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Per arribar al món laboral podem fer-ho per diferents camins. Segons un 
estudi realitzat l’any 2009 les vies més probables són mitjançant les xarxes 
personals (22,11%) o a través de les pràctiques formatives o a partir del 
centre formatiu (que sumen un 35,27%). Per tant, el millor és fer 
prèviament algun tipus de formació.  
 

Vies per trobar feina - Joves  
 
font:  estudi realitzat per la Generalitat de 
Catalunya i el Consell General de Cambres 
de Catalunya. 2009 
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Per fer recerca de feina hi ha recursos que farem servir abans de tenir el 
nostre primer contracte laboral. Recursos com pràctiques a mida, pràctiques 
a empreses on es poden desenvolupar treballs iguals al que en fas recerca. 
 
 
Què has de fer? 
 
1.  Pensar a quin àmbit professional et vols dirigir. 
2. Apuntar-te a l’OTG com aturat per fer Formació Ocupacional (a partir del 
dia següent de fer els 16 anys). Et donaran el DARDO (Document d’Alta i 
Renovació de la Demanda d’Ocupació) 
3.  Fer fotocòpia del DNI i del DARDO a la OTG. 
4. Anar al Vapor Codina – Educació i portar les còpies i els originals. 
Demanar per Yolanda Morales. 
5. Recollir documentació imprescindible i seguir les indicacions. 
6. Una vegada finalitzada la Formació Ocupacional, demanar la titulació i 
anar al Vapor Codina – Educació i portar les còpies i els originals. Demanar 
per Yolanda Morales. S’iniciarà la recerca de feina, elaboració d’un 
Currículum Vitae, canvi a l’OTG d’aturat per fer formació a aturat per fer 
recerca de feina..., etc. 
 
Pensa que quant t’inscrius al l’OTG, el paper no és el més important, “segellar” 
realment vol dir que vols renovar la demanda i que manifestes la voluntat de 
continuar fent recerca. Cal que ens fem responsables de les nostres opcions i de la 
nostra vida laboral. Caldrà que portis el teu curriculum vitae redactat i documents 
acreditatius. Pensa que el teixit empresarial actual a Catalunya és el de micro-
empresa, és a dir, sense sindicats, i cal negociar molt directament.  
 

- A l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) caldrà que 
t’inscriguis com a demandant d’ocupació portant el teu NIF i 
respondre a unes preguntes que et faran sobre el perfil de treball que 
t’agradaria desenvolupar. 

 
- També et pots apuntar als serveis que ofereixen al Vapor Llonch: 

Feinateca i Borsa de Treball. Si estàs interessat/da, cal que 
demanem cita. Allà caldrà portar currículum vitae que haurem revisat 
abans, DNI i demanda d’ocupació de l’OTG. Si ets nouvingut cal que 
tinguis permís de treball o has de ser membre re-agrupat.  
Sobre tot, quan arribis a recepció t’has d’identificar com alumne/a 
Posa-t’hi 

 
- També et pots dirigir directament a les Empreses: Pots fer una 

autocandidatura directa a empreses que siguin del teu interès o bé 
respondre a ofertes de treball que poden aparèixer publicades a diaris 
o a pàgines web. 

 
- Una altra via és mitjançant les Empreses de Treball Temporal que 

hi han a la ciutat. Aquí hi ha algunes: 
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Adecco. C. de Valls, 37  08201 Sabadell - Tel: 93 745 73 80 
Adecco. C. de Brutau, 110-118 08203 Sabadell -  Tel: 93 720 65 70 
Agio Trabajo Temporal. Rambla, 54 08201 Sabadell - Tel: 93 727 80 
53 
Crit. C. d’Àngel Guimerà, 2  08201 Sabadell -  Tel: 93 727 41 10 
Flexiplan. C. de Calderón, 44-48  08201 Sabadell - Tel: 93 726 29 99 
Grup Quatre Seleccio. Av. de Matadepera, 58-60 08207 Sabadell -  
Tel: 93 713 62 52 
Grupo Alliance. Ctra. de Prat de Lluçanes, 189 08208 Sabadell - Tel: 
93 724 34 80 
Iman Temporing. C. de Salut, 13 08202 Sabadell - Tel: 93 727 35 70 
Lester Empresa de Trabajo Temporal, S.L. Pl. Tres Creus, 150  08202 
Sabadell - Tel: 93 725 57 11 
Manpower. Av. Barberà, 81  08203 Sabadell - Tel: 93 710 31 00 
Manpower. Av. Francesc Macià, 76  08208 Sabadell - Tel: 93 717 00 
58 
Marlex Sabadell. Rda. Zamenhof, 104  08208 Sabadell - Tel: 93 724 
70 20 
Olympia Central. Rda. Zamenhof, 139  08201 Sabadell - Tel: 93 727 
38 70 
Personal 7. C. de Jovellanos, 92  08201 Sabadell  Tel: 93 745 16 10 
Randstad. Pl. Catalunya, 9  08206 Sabadell -  Tel: 93 727 65 00 
Randstad. C. de Filadors, 26  08208 Sabadell -  Tel: 93 717 91 11 
Select Trabajo Temporal. Av. Onze de Setembre, 66-68  08208 
Sabadell  Tel: 93 724 02 46 
Start People. Pl. Tres Creus, 150  08202 Sabadell -  Tel: 93 725 57 
11 
Start People. C. del Forn, 82  08208 Sabadell - Tel: 93 715 58 30 
Tempjob ETT, S.L. Rambla, 207 08202 Sabadell -  Tel: 93 715 61 20 
Temporal Quality. C. d’Edgardo Ricetti, 4-6  08208 Sabadell -  Tel: 93 
724 74 74 
Temporing ETT, S.L. C. de Sant Antoni, 35  08201 Sabadell - Tel: 93 
727 26 42 
Unique. C. de Vilarrubias, 7  08208 Sabadell -  Tel: 93 724 74 10 
Vedior Laborman. Rda. Zamenhof, 18  08208 Sabadell -  Tel: 93 727 
62 22 
Work Personal Temporal. Rda. Zamenhof, 66-68  08208 Sabadell -  
Tel: 93 748 00 77 

 
 
 
- Una altra opció és fer oposicions. Com a primer requisit cal que 

tinguis el graduat en ESO. Pots trobar informació a internet a 
diferents adreces, per exemple a: http://www.buscaoposiciones.com/ 
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- Recursos de recerca de feina per internet. Aquí tens uns quants però 
hi ha més: 
 
Borses de treball generals d’àmbit estatal: 
 Bolsa de trabajo www.bolsadetrabajo.com 
 Cybersearch  www.cybersearch.es 
    www.tea-cegos-seleccion.es 
 Emplea2  www.emplea2.net 
 Empleo.com  www.empleo.com 
 Empleos.net  www.empleo.net 
 Grupo ICSA  www.icsarrhh.com 
 Infojobs  www.infojobs.net 
 Inem   www.inem.es 
 Laboris  www.laboris.net 
 Mas trabajo  www.mastrabajo.com 
 Monster  www.monster.es 
 Nexus   www.nexus.es 
 Oficina y Empleo www.oficinaempleo.com  
 Opcion Empleo www.opcionempleo.com  
 Servijob  www.servijob.com 
 
Cercadors de borses de treball: 
 Totaljob  www.totaljob.org 
 Don Empleo  www.donempleo.com 
 Trabajar en vacaciones www.trabajarenvacaciones.com 

Publiempleo  www.publiempleo.com 
Nuevo empleo www.nuevoempleo.net 
Empleoexterno www.empleoexterno.com 
Agett    www.agett.com 
 

Borses de treball generals a Catalunya: 
 Comarcalia  www.comarcalia.com 
 Infofeina  www.infofeina.com 
 Job Vallès  www.jobvalles.cat 
 Som joves  www.somjoves.net 
 Cirej   www.barcelonesjove.net 
 Art Catalunya www.artcatalunya.es 
 Oferta Demanda www.ofertademanda.net 
 Of. Jove Treball www.jovestreball.net 
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Borses de treball especialitzades: 
� Administració, comptabilitat i recursos humans: 

 Adminsitratius www.administrativos.com 
 Secretariat  www.secretarias.com 
    www.secretariaplus.com 
 

� Informàtica, electrònica: 
 Abaco Siglo XXI www.abacosigloxxi.com 

Q-tech  www.q-techrec.com 
Ati   www.ati.es 
Tecnijobs  www.tecnijobs.es 
Tecnoempleo www.tecnoempleo.com 
Informàtics  www.informaticos.com 

 
�  Comercials: 
Col�legi agents www.coacb.com 
Venedors motor www.gvvm.es/borsa 
 
� Hostesses: 
Hostesses  www.azafatasypromotoras.com 
People for events www.peopleforevents.com 
 
� Metall, transport i logística: 
Centre metal�lúrgic www.centrem.es 
Transport   www.jobtransport.es 
   www.bcn.ateia.com 
Marina Mercante www.comme.org 
Transportistes  www.servicoop.org 
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� Sanitat i serveis a les persones i assistencials (cangur, 

neteja, assistència 3a edat...) 
Geriatricas  www.geriatricas.com 
Inforesidencias www.inforesidencias.com 
Serviclinic  www.serviclinic.com 
Servei domèstic www.serveidomestic.com 
L’Espai Lúdic www.lespailudic.net 
BBServeis  www.bbserveis.com 
Cuidador de nens www.cyberpadres.com 
Treball familiar www.atfc.cat 
Neteja  www.limpieza.com 
Agència serveis www.tot-tot.com 
Canguro en casa www.canguroencasa.com 
 
 
� Turisme, hostaleria i comerç 
A fuego lento www.afuegolento.com/empleo  
Servi Turístic www.servituristic.com 
Restaurantia  www.restaurantia.com 
Turijobs  www.turijobs.com 
Turiempleo  www.turiempleo.com 
4 Travel  www.4traveljobs.es 
Personal tiendas www.personalparatiendas.com 
Anima Jobs  www.animajobs.com 
Cangurin  www.cangurin.com 
Barcelona Hotels www.barcelonahotels.jobs 
Hosteleo  www.hosteleo.com 
Fund.Cat.Comerç www.catalunyacomerc.cat 
 
 
� Restauració 
A fuego lento www.afuegolento.com/empleo 
Gremi forns  www.gremipabcn.com 
Pastissers  www.pastisseria.cat 
 
 
� Parcs temàtics 
Port Aventura www.portaventura.es 
Parcs Aquàtics www.aspro-ocio.com 
Aquadiver  www.aquadiver.com 
Aqua Brava  www.aquabrava.com 
Parques reunidos www.parquesreunidos.com 
Isla Mágica  www.islamagica.es 
 
També pots accedir a algunes d’aquestes pàgines web a través 
de www.gencat.cat/joventut (Treball) 
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www.infofeina.com 
www.sabadelltreball.net - pots accedir-hi directament a alguns 
serveis que ofereix el Vapor Llonch, com ara de Borsa de Treball 
 
www.oficinadetreball.cat - és la pàgina web del SOC, aquí podreu 
trobar ofertes de feina però també ofertes de formació 

 
 
 
Si aconsegueixes una feina, és possible que et vulguin fer un tipus de 
contracte de Formació. Si és així, caldrà que t’inscriguis a les Escoles 
d’Adults de la ciutat (veure opció 5).  
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Supermercats de Sabadell 
 
Supermercado Juma    Spar 
Guilleries, 1      Ctra. Barcelona, 544 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 717 61 16     Tel. 93 710 85 98 
       www.spar.es 
 
Autoservei Carme     Supermercado Bona Compra 
Alguersuari i Pascual, 71    Casp, 36-38 
Sabadell      Sabadell  
Tel. 93 726 64 17     Tel. 93 710 00 95 
www.autoserveicarme.com 
 
Caprabo      Caprabo 
Sol i Padrís, 100-102    Av. Barberà, 238 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 723 94 37     Tel. 93 712 02 02 
www.caprabo.es     www.caprabo.es 
 
 
Caprabo      F. Torras Roca, SA 
Ctra. Matadepera, 35    Gràcia, 108 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 713 62 94     Tel. 93 710 25 54 
www.caprabo.es  
 
 
Sorli Discau       Sorli Discau 
Abat Escarré, 9     Pg. Almogàvers, 6-8 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 713 62 94     Tel. 93 720 55 48 
www.sorlidiscau.es     www.sorlidiscau.es 
 
 
Sorli Discau      Sorli Discau 
Indústria, 34     Manso, 80 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 745 13 97     Tel. 93 720 55 51 
www.sorlidiscau.es     www.sorlidiscau.es 
 
 
Sorli Discau      Sorli Discau 
Av. Matadepera, 110-112   c. Sant Vicenç, 80 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 716 34 21     Tel. 93 726 54 87 
www.sorlidiscau.es     www.sorlidiscau.es 
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Sorli Discau      Sorli Discau 
c. Vallès, 7      Pl. Assemblea de Catalunya, 2 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 726 36 18     Tel. 93 716 07 57 
www.sorlidiscau.es     www.sorlidiscau.es 
 
Sorli Discau      CS Establiments de Proximitat   
c. Alps, 28-30     c. de Balmes, 29-31 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 716 41 33     Tel. 93 725 81 59 
www.sorlidiscau.es 
 
CS Establiments de Proximitat   CS Establiments de Proximitat 
c. d’Irlanda, 2     c. Planes, 11 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 745 11 91     Tel. 93 726 61 88 
 
 
CS Establiments de Proximitat   CS Establiments de Proximitat 
Ctra. Prats de Lluçanès, 180-182  c. Reis Catòlics, s/n 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 716 10 13     Tel. 93 711 90 32 
 
 
CS Establiments de Proximitat   CS Establiments de Proximitat 
Les Valls, 28      Av. Matadepera, 157-159 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 725 21 52     Tel. 93 716 73 50 
 
GM Cash      Mercadona 
Pg. Fleming, 24     Pg. Rubió i Ors, 3 
Sabadell      Sabadell 
www.miquel.es     www.mercadona.es 
 
 
Mercadona      Mercadona 
Ctra. de Terrassa, 275    Viladomat, 193-195 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 727 39 04     Tel. 93 720 80 41 
www.mercadona.es    www.mercadona.es  
 
Mercadona      Mercadona 
Lacy, 172-182     Leonardo da Vinci, 7-13 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 725 01 93     Tel. 93 712 19 85 
www.mercadona.es    www.mercadona.es  
 
 



      
    
 
                 

Programa d’Orientació i Seguiment d’Alumnes – Posa-t’hi 
Ajuntament de Sabadell 
Departament d’Educació 
Vapor Codina – c. de Blasco de Garay, 19 
Tel. 93 745 33 00  
ymorales@ajsabadell.cat  43 

 posa-t’hi! 
 

benvinguda 

benvingut 

Empreses de seguretat 
 
Seycon Cat      Control Guar Sabadell 
c. de Sol i Padris, 116    c. de Papa Pius XI, 119 local 2 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 710 78 66     Tel. 93 725 25 91 
www.seyconcat.com    www.controlguar.com 
 
 
Delta Oest, SL     Sat Vallès Seguretat SLL 
Ronda Bellesguard, 38 baixos   Segarra, 29 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 710 22 45     Tel. 93 723 75 66 
www.deltaoest.com     
 
 
Grupo 29 SL      Protección de Patrimonios SA 
c. de Sant Vicenç, 61    Ronda Ponent, 177 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 725 75 88     Tel. 93 715 60 70 
www.grupo29.com 
 
 
Prosegur  
Av. Gran Via, 175-177 
Hospitalet de Llobregat 
Tel. 93 402 97 00 
www.prosegur.es 
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Residències geriàtriques 
 
Residència Amadeu    Residència Maria de Lujan 
c. Ramon Amadeu, 2-4    c. Mossèn Gaietà, 24 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 726 30 86     Tel. 93 727 61 58 
 
 
Grup Santa Rita     Residència Geriàtrica Vallès 
c. Les Planes, 25     c. del Sol, 76 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 725 28 48     Tel. 93 726 94 18 
www.sta-rita.com  
 
 
Residència Sabadell Gent Gran   Residències 88 
Ronda Collsalarca, 217-219   c. de Narcís Giralt, 56-62 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 723 45 73     Tel. 93 727 10 19 
 
 
Residència Vivendi     Residencias Sant Francesc 
c. de Riego, 52     c. de Sant Francesc, 10 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 726 43 00     Tel. 93 727 51 51 
 
 
MUTUAM MPS     Residència Sardà i Salvany 
c. de Creueta, 90-92    c. de Sant Joan, 9 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 745 08 16     Tel. 93 726 71 88 
 
Club de Jubilados y Pensionistas Plaza  Residència Gràcia, SL 
Primero Mayo     c. Gràcia, 163 
c. Archidona, 1     Sabadell 
Sabadell      Tel. 93 745 90 00 
Tel. 93 716 67 01 
 
Residència Geriàtrica Baells   Residència Geriàtrica Sabadell 
c. de Sant Miquel, 28-32    c. d’Antoni Forrellad, 50 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 723 55 22     Tel. 93 723 73 33 
 
Residència La Font SL    Resibux Residencia 3 Edad 
c. de Llobet, 42-44     c. de Buxeda, 48 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 726 11 93     Tel. 93 710 18 33 
www.residencia-lafont.com 
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Centre geriàtric del Vallès   Residència Sant Oleguer 
c. de Salvany, 48     c. de Calassanç Duran, 219 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 710 81 60     Tel. 93 726 91 98 
www.inforesidencias.com/webs/cgv 
 
 
Residència Santa Clara    Centro de Dia Abellar 
c. de Convent, 32     Pl. Vallès, 36-40 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 727 88 30     Tel. 93 727 47 14 
 
 
Residència Tercera Edad    Ciutat de Sabadell Serveis 
Castellarnau Anais SL    Sociosanitaris SL 
c. de Luthuli, 31     c. de Bilbao, 13 
Tel. 93 727 74 19     Tel. 93 715 69 90 
 
 
Residencia y Servicios Geriàtricos Roma Complex Residencial Allegra 
c. de l’Estació, 28     c. de Sardà, 120 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 747 84 91     Tel. 93 710 94 24 
       www.allegra.es 
 
Vitamagna      Residència Santa Rosalia  
c. de Ferrer de Blanes, 32   c. de l’Escola Pia, 2 
Sabadell      Sabadell 
Tel. 93 710 94 23     Tel. 93 726 55 51 
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Elaboració del Currículum Vitae (CV) 
 

El currículum ha de ser un resum escrit i ordenat de les nostres experiències 
formatives i laborals, per demostrar si la nostra candidatura és idònia al lloc 
de treball concret, amb l’objectiu d’accedir a l’entrevista de selecció. 
 
Quan es tracti d’un currículum en resposta a una oferta, caldrà tenir en 
compte les característiques sol·licitades als aspirants al lloc de treball, de 
manera que puguis ressaltar aquells aspectes que coincideixen amb el teu 
perfil i ometre aquells que et puguin perjudicar o no estiguin gens 
relacionats amb l’oferta concreta. 
 
De la mateixa manera, quan es tracti d’un currículum emès a través d’auto 
candidatura, caldrà tenir en compte les característiques de l’empresa i fer 
valer les dades que penses que puguin interessar l’empresa. 
 
Organitza les dades per captar l’atenció i mantenir l’interès de la persona 
que llegeix el Vitae. Cal exposar la informació de manera clara, on es pugui 
localitzar fàcilment la informació més rellevant.  
 
Sintetitza i esquematitza la informació No és convenient sobrepassar els dos 
fulls. Ha d’ésser un document manejable i funcional. 
 
Revisa el document tant com calgui a fi d’evitar les errades ortogràfiques o 
sintàctiques.  
 
Tingues cura del llenguatge i utilitza paraules precises amb un llenguatge 
clar, concís i concret.  
 
Tingues cura de la imatge. El currículum s’ha de redactar a l’ordinador, en 
paper blanc i amb impressió de bona qualitat. Mida DIN A4. Utilitza un tipus 
de lletra comuna: Arial, Verdana, Helvètica o Courier. 
 
El cos o mida de la lletra no pot ser ni molt gran ni molt petit. Entre 10 i 12 
està bé. 
 
Quan utilitzis negreta, procura que quedi separació entre les lletres i es 
llegeixi amb claredat. 
 
No s’ha de mentir les dades que reflecteixis en el currículum han de ser 
verídiques, però tampoc cal donar informació que no et pugui afavorir. 
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Model 1: CURRÍCULUM VITAE 
DADES PERSONALS 
 
NOM I COGNOMS 
Domicili 
DNI 
Lloc de naixement (si s’escau) i data de naixement  
Estat civil (si s’escau) 
Telèfons 
E-mail 
 
 
OBJECTIU PROFESSIONAL  (optatiu) 
 
Breu síntesi del lloc de treball que busques i el sector empresarial on vols treballar. 
 
 
FORMACIÓ  (començar cronològicament pel primer curs que heu fet) 
 
Formació Reglada   (normalment es posa el nivell més alt d’estudis acabats oficials) 
Any d’obtenció del títol  Títol oficial   Centre  
 
Formació Complementària   (Formació que té a veure amb el teu objectiu professional i que 
no és oficial) 
Any d’obtenció del títol  Títol oficial    Centre  Durada (a partir de 80 hores) 

 
 
IDIOMES  (només si teniu coneixements suficients, començar pel primer curs que heu  fet) 
 
Títols oficials o nivell de coneixement  de l’idioma. 
Cursos: Títol del curs  Centre  Durada (si s’escau)  Data de finalització. 
Estades a l’estranger. 
 

 
INFORMÀTICA (només si teniu coneixements suficients) 
(Programes informàtics i nivell) 

 
Sistemes operatius: 
Tractament de textos: 
Base de dades: 
Fulls de càlcul: 
Altres (Internet, disseny gràfic…): 

(Incloure 
fotografia si us la 
demanen) 
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EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL   (cronològicament, començar per la primera experiència) 
 
NOM EMPRESA   Data d’inici i final del contracte  -  Càrrec ocupat  

 
Principals  Funcions: 
� Funció 1 
� Funció 2 

 
(En el cas de no haver treballat amb contracte pots incloure la teva experiència de pràctiques, 

col·laboracions, treball sense contracte,…). 
 
 
ALTRES DADES D’INTERÈS  (observacions complementàries d’interès) 
 
Disponibilitats (horaris, desplaçaments, data d’incorporació)  
Carnet de conduir - vehicle propi. 
Carnets professionals (manipulador d’aliments, instal·lador electricista…)  
Jornades i/o seminaris en els que heu participat 
Activitats com a voluntari 
Servei militar 
Situació d’atur (temps a l’atur, si esteu cobrant prestacions) 
Característiques personals … 
 
 
 
 
 
 
També pots fer el teu curriculum on line a la plana web de l’Oficina de 
Treball: 
 
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/o
rientacioTrobarFeina/curriculum.html# 
 
I també pots veure un vídeo que t’ajudarà a superar l’entrevista de selecció 
a la plana web de la Diputació de Barcelona.  
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Recomanacions generals per una carta de presentació: 
 

�  Utilitzar full DIN A 4 de bona qualitat. 

�  El contingut en 1 sol full. 

�  Respectar marges i espais. 

�  En ordinador excepte si la demanen de forma manuscrita. 

�  Sense faltes d’ortografia i de sintaxi. 

�  Enviar sempre originals i no fotocòpies. 

�  Sense ratllades ni correctors. 

 
Contingut: 
 
�  Estil clar, cal que la informació sigui ordenada i breu. 

�  Positiva, destacant els punts més interessants per al lloc de feina. 

�  Cal resumir les dades del CV, però no repetir-les. 

�  Ús de la 1a persona, però sense abusar-ne.  

 
Al primer paràgraf: 
 
Resposta a un anunci: 
 
� En referència a l’anunci publicat al diari... el passat dia... del present 
mes... 
�  En relació amb la vostra oferta de..., publicada al diari...... 
� Us escric en relació amb el lloc de treball de... que la vostra empresa 
anuncia a... 
 
Autocandidatura: 
 
� M’agradaria desenvolupar la meva experiència  professional en empreses  
industrials, i la seva companyia m’ha estat recomanada com una de les 
primeres del sector... 
� Per raons personal, haig de traslladar la meva residència professional de 
Madrid a Barcelona... 
� Acabo d’arribar dels Estats Units, on he finalitzat la meva formació 
acadèmica amb un (curs, màster...)... 
� M’he assabentat que estan buscant professionals amb domini d’idiomes 
per al seu departament de... 
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Segon paràgraf: 
 
Resposta a un anunci / Autocandidatura 
 
�  La meva formació en..., a més d’un bon domini de l’(anglès, francès...)... 
� Les meves estades a diversos països i el coneixement de diferents 
idiomes... 
� Per la meva formació en... i la meva experiència de... a les empreses... 
em considero capacitada per portar a terme les tasques pròpies d’aquest 
lloc de treball.  
� Per la meva experiència de... anys com a... 
 
 
Tercer paràgraf: 
 
Resposta a un anunci 
 
� Per les raons esmentades, desitjaria que tinguéssiu en compte aquesta 
sol·licitud per tal de participar en les proves de selecció corresponents. 
 
Autocandidatura 
 
� Desitjaria que em tinguessin en compte en el moment que es produeixi 
una vacant a la seva empresa. 
� Estic  a la seva disposició per ampliar el meu currículum durant una 
entrevista personal, si ho considera oportú. 
� Desitjaria poder tenir una entrevista personal amb vostè en la qual li 
ampliaré les meves dades i experiència en el sector. 
� Espero que em doni l’oportunitat d’ampliar–li la meva formació i trajectòria 
professional en una entrevista personal. 
� Els adjunto el meu currículum amb el convenciment que els pot interessar 
per a futures places vacants. 
 
Comiat: 
 
Resposta a un anunci / Autocandidatura 
 
�  Esperant notícies seves, el saluda atentament... 
�  Esperant notícies seves, atentament... 
�  Una salutació molt cordial... 
�  Gràcies per endavant. Atentament... 
�  Esperant rebre notícies seves, rebi una cordial salutació... 
 
 
Signatura 
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CARTA DE PRESENTACIÓ 
 
Exemple de Carta de Resposta a un anunci 
 
 
 
Oriol Abril Cortés 
C. de Major, 11 
08205 Sabadell (Barcelona) 
 
 
 
Centil 90 Consultores 
C. de Muntaner 479-483, 3r 3a 
08021 Barcelona 
REF.: 544/lp 
 
 
A l’atenció del Sr. Vespertí, 
 
 
Em plau manifestar-li el meu interès per la plaça de recepcionista publicada 
el dia 7 de maig al diari La Vanguardia. 
 
Per la meva formació com a recepcionista i la meva experiència de tres anys 
com a recepcionista – telefonista en el sector tèxtil, tinc les habilitats 
necessàries per realitzar les tasques de la plaça a cobrir. 
 
El faig arribar, adjunt, el meu currículum vitae per tal que puguin avaluar la 
meva candidatura. 
 
 
Esperant notícies seves, el saluda molt atentament, 
 
Oriol Abril Cortés 
 
(signatura) 
 
 
 
Sabadell, 7 de maig del 2011 
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CARTA DE PRESENTACIÓ 
EXEMPLE DE CARTA D’AUTOCANDIDATURA 
 
 
 
Carme Sala Vila 
C.  de Prades, 29 2n 3a 
08212 Sabadell 
 
 
SUPECO 
C. de Pau Vilaseca 
08710 Sabadell 
 
 
A l’atenció del cap de personal, 
 
 
M’adreço a vostè per manifestar el meu interès per treballar com a 
dependenta en un dels supermercats Supeco. 
 
Com pot observar en el currículum adjunt, he realitzat un curs de 
Dependenta de Comerç de Formació Ocupacional i tinc tres anys 
d’experiència en aquest sector.  
 
Per aquests motius, considero que reuneixo els requisits en relació amb 
aquest perfil professional. 
 
Desitjaria que em tingués en compte en el moment que es produeixi una 
vacant. 
 
 
Atentament, 
 
 
(signatura) 
 
Carme Sala Vila 
 
 
 
 
 
Sabadell, 3 de març de 2011 
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Opció 4: vols fer una Formació Ocupacional  
 
Opció 4:  Vols fer una Formació Ocupacional (FO).  
 
Dirigida a persones que volen preparar-se amb una formació molt bàsica 
per accedir al món laboral. 
 
Aquesta formació en concret és flexible en la seva programació, continguts, 
durada i horaris. Malgrat això, la seva durada acostuma a ser entre tres i sis 
mesos. 
 
Les persones que poden accedir son aquelles que tenen més de 16 anys 
independentment de la seva formació prèvia. L’únic requisit que es demana 
és estar inscrit a l’atur en la OTG. 
 

- Major de 16 anys 
- Estar inscrit a l’atur (OTG) 
- Sortides: continuar estudiant altres formacions complementàries, el 

món laboral 
- Especialitats: mecànica, torner, electricitat, ajuda a domicili, auxiliar 

administratiu, monitor sociocultural, xapista, mecànica de moto, aux. 
infermeria geriàtrica, gestor de magatzem, cuiner, anglès, lampista, 
fotografia, fontaner, administratiu, zelador sanitari, forner, cuiner, 
cambrer, ... 

- Estructura: formació de durada variable. No sempre tenen pràctiques 
 
 
Què has de fer? 

1.  Pensar a quin àmbit professional et vols dirigir. 
2. Apuntar-te a l’OTG com aturat per fer Formació Ocupacional (a partir del 
dia següent de fer els 16 anys). Et donaran el DARDO (Document d’Alta i 
Renovació de la Demanda d’Ocupació) 
3.  Fer fotocòpia del DNI i del DARDO de la OTG. 
4.  Anar al Vapor Codina – Educació i portar les còpies i els originals. 
Demanar per Yolanda Morales. 
5. Recollir documentació imprescindible. 
6. Seguir indicacions. Quan et dirigeixis al centre on imparteixen la formació 
que vols realitzar, quan arribis a recepció t’has d’identificar com alumne/a 
Posa-t’hi!     
 
Pensa que quant t’inscrius al l’OTG, el paper no és el més important, “segellar” 
realment vol dir que vols renovar la demanda i que manifestes la voluntat de 
continuar fent recerca. Cal que ens fem responsables de les nostres opcions i de la 
nostra vida laboral. Caldrà que portis el teu curriculum vitae redactat i documents 
acreditatius. Pensa que el teixit empresarial actual a Catalunya és el de micro-
empresa, és a dir, sense sindicats, i cal negociar molt directament. 



      
    
 
                 

Programa d’Orientació i Seguiment d’Alumnes – Posa-t’hi 
Ajuntament de Sabadell 
Departament d’Educació 
Vapor Codina – c. de Blasco de Garay, 19 
Tel. 93 745 33 00  
ymorales@ajsabadell.cat  54 

 posa-t’hi! 
 

benvinguda 

benvingut 

 
 
En aquesta adreça trobaràs informació dels cursos de formació ocupacional 
disponibles: 
 
SOC: 

http://www.oficinatreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/cerca_cursos/cerca_cursos

.html 

 
També pots adreçar-te a: 

 
» Departament de Joventut: Pots demanar que t’orientin sobre les sortides a les 

que pots optar davant la teva situació educativa. A més, t’ajuden pel que fa als 

dubtes que puguis tenir en relació amb l’habitatge, salut, viatges, aspectes 

laborals, consum, psicologia del jove i associacionisme. Només caldrà que 

t’adrecis al Vapor Codina, al c. de Blasco de Garay, 19. Tel. 93 745 33 01 o a la 

seva web www.sabadell.cat/jove 

 

» Oficina de Treball de la Generalitat (OTG): Si estàs inscrit com a demandant 

d’ocupació pots anar directament i demanar número per informació de cursos. 

Si no estàs inscrit, només caldrà que t’inscriguis com a demandant d’ocupació 

portant el teu NIF i especificar que vols informació de cursos. 
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Centres de Sabadell que imparteixen cursos de Formació Ocupacional 

Centres Adreça i Web Telèfon 
 
B.P. Systems 
 

c. de Sallarès i Pla, 61, 08202 
Sabadell 
http://www.bpsyst.com/ 

93 725 30 80 
93 736 26 66 
93 317 13 43 

Agr. Prof. Narcís Giralt c. de la Salut, 115 
93 725 67 39 
93 726 68 10 

Ceprom (CCOO) c. de la Unió, 23 2n 93 789 12 07 

Cert c. de Josep Miquel, 24 
93 710 43 92 
93 711 77 07 

Formació Dígit c. de Sant Miquel, 78 
93 713 61 12 
93 710 43 74 

Orgatecnos c. de Garcilaso, 100 
93 725 35 16 
93 727 70 28 

Centre Estudis terapèutics c. de Lacy, 51 93 727 24 55 

Centre Formació Professional 
Núria Vilella Pg. Rubió i Ors, 61. 08203 Sabadell 

93 712 43 16 
93 712 38 97 

 
CIFO Vallès 
 

Ctra. Nacional, Km. 150. 08200 
Sabadell 
www.oficinatreball.net 

93 736 29 10 

 
ECA 
Entitat Col�laboradora de 
l’Administració 

c. de Ca N’alzina, 148, P.I. Can 
Roqueta 
08202 Sabadell 

93 748 01 65 
93 253 53 00 

 
Moda 3 - Escola Tècnica del 
Vestir 
 

c. de Vila Cinca, 155-157.  08208 
Sabadell 
www.escolavestir.net  

93 717 00 47 

 
Esec Informatic Center 

c. de la Indústria, 30-32. 08202 
Sabadell 
www.esec.net 

93 727 27 27 

 
Escola Pia de Sabadell 

c. de l’Escola Pia, 92. 08201 Sabadell 83 748 44 30 

 
Disced (J.A. Casas Moreno 
Formación) 

 
c. del Sol, 42.  08201 Sabadell 
 

93 432 99 88 
902 13 10 26 
93 726 26 57 

Institut Escola Industrial c. de Calderón, 56 08201 Sabadell 93 725 87 44 

Institut Les Termes c. de la Illa Bella, 20 08204 Sabadell 93 710 23 08 

Institut Sabadell c. de Juvenal, 1 08206 Sabadell 93 723 39 05 

 
Jaume Viladoms (Disseny 
Educatiu) 

c. de Cèsar Torras, 1-3. 08205 
Sabadell 93 726 99 95 
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Centres Adreça i Web Telèfon 

 
Liceo Siglo XXI 

c. del Sol, 167 Sabadell 
www.accion90.com 

93 726 27 97 
93 726 22 43 

 
Sage Linia 100 Logic Control 

Ctra. Prats de Lluçanès, 122.  08208 
Sabadell 

93 728 54 00 
900 30 10 10 

 
Centre d’Estudis SAE 
 

Av. Francesc Macià, 60 8è 2a. 08206 
Sabadell 
www.sae.cat 

93 717 03 74 
93 723 32 96 

 
Vapor Llonch 
 

Ctra. Barcelona, 208B. 08205 
Sabadell 
www.vaporllonch.net 

93 745 31 61 

Audiolis (Catalana de 
Didácticas Audiovisuales) c. de Tres Creus, 65 93 725 67 62 

Gremi de Flequers 
de la Província de Barcelona 

c. de Pau Claris, 134, 1r Barcelona 
http://www.gremipabcn.com 93 487 18 18 

Fundació ASCAMM 
Av Universitat Autònoma 23-25 
08290 Cerdanyola Del Valles 
www.ascamm.com 

93 594 47 00 

AFPES 
Aula de Formació 
Professional i Estudis Socials 

c. de Zurbano, 3 Sabadell 
93 324 80 86 
93 727 13 48 

CIPO c. d’Himàlaia, 41-59 08207 Sabadell 
www.ciposccl.com 93 723 35 99 

IDFO (UGT) Rambla, 73 08201 Sabadell 
93 725 76 77 
93 733 41 85 

Network c. de Vila Cinca, 5-7 93 727 75 16 

 
www.oficinadetreball.cat     
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Informació a títol orientatiu  

 

Informàtica 

Audiolis FO Informàtica de l’usuari 

Vapor Llonch FO Informàtica de l’usuari 

MODA 3 FO Informàtica de l’usuari 

Jaume Viladoms  FO Informàtica de l’usuari 

Institut Sabadell FO Informàtica d’usuari 

Institut Les Termes FO Aplicacions informàtiques de gestió  

 

Electrònica  

Jaume Viladoms  FO Electrònica 

CIFO FO Electrònica  

 

Manutenció del vehicle / de motos 

Vapor Llonch  FO Xapista pintor de vehicles 

Jaume Viladoms  FO Automatismes 

Vapor Llonch  PQPI Auxiliar de reparació i manteniment del vehicle 

 

Sanitari 

Vapor Llonch FO Zelador 

Vapor Llonch  FO Auxiliar d’infermeria geriàtrica 

Liceo Segle XXI FO Atenció d’ajuda a domicili 

Liceo Segle XXI FO Auxiliar d’infermeria geriàtrica 

Jaume Viladoms  FO Auxiliar d’infermeria geriàtrica 

Jaume Viladoms FO Atenció d’ajuda a domicili 

  També Vapor Llonch Professionalització del 
sector de serveis d’atenció a les persones 
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Alimentació  

Vapor Llonch FO Cuiner/a 

Vapor Llonch PQPI Fleca i Pastisseria 

Vapor Llonch PQPI Hosteleria  

Informació a títol orientatiu 

 

Comerç 

Vapor Llonch FO Organitzador de punt de venda 

Vapor Llonch FO Gestor de magatzem 

Vapor Llonch FO Anglès d’atenció al públic 

MODA 3 FO Anglès d’atenció al públic 

Escola Pia FO  Comerç 

Escola Pia PQPI Comerç 

SAE FO Anglès d’atenció al públic 

Jaume Viladoms  FO Anglès d’atenció al públic 

 

Instal�lacions 

Vapor Llonch  FO Instal�lacions de Sistemes fotovoltaics i eòlics 

Jaume Viladoms  FO Instal�lacions d’energies renovables 

Jaume Viladoms  FO Lampista  

Jaume Viladoms FO Electricista de manteniment  

Jaume Viladoms FO Instal�lacions d’energies renovables en edificis 

Jaume Viladoms PQPI Electricitat 

ECA FO Calderer industrial 

Liceo Segle XXI FO Electricista de manteniment industrial 

CIFO FO Calderer industrial 

CIFO FO Electricitats d’edificis 

CIFO FO Fontaner 

Vapor Llonch  FO Electricista industrial 

Institut Castellarnau PQPI Auxiliar de manteniment i muntatges  
d’instal�lacions elèctriques i d’aigua i gas 

Institut Castellarnau PQPI Auxiliar de pintura d’edificis 



      
    
 
                 

Programa d’Orientació i Seguiment d’Alumnes – Posa-t’hi 
Ajuntament de Sabadell 
Departament d’Educació 
Vapor Codina – c. de Blasco de Garay, 19 
Tel. 93 745 33 00  
ymorales@ajsabadell.cat  59 

 posa-t’hi! 
 

benvinguda 

benvingut 

 

 

Soldadura / Torn  

ECA FO Soldador d’estructures metàl�liques 

CIFO FO Soldador d’estructures metàl�liques 
lleugeres 

CIFO FO Torner – fressador 

Escola Industrial  ENR 

(Ensenyament 

no reglat) 

En conveni amb el Centre Metal�lúrgic (Sòlid 
Edge, Desenvolupament d’automatismes 
industrials amb PLC. Regulació de motors de 
C.A.) 

 

Oficina 

SAE FO Empleat d’oficina 

Audiolis FO Auxiliar administratiu 

Jaume Viladoms FO Empleat d’oficina 

Escola Pia PQPI Auxiliar d’oficina 

Vapor Llonch FO Telefonista recepcionista 

 

Imatge 

Núria Vilella PQPI Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i 
estètica 

Núria Vilella PQPI Auxiliar de perruqueria 

Montcavi FO Perruqueria 
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Altres ofertes de formació no reglada: 
 
Els ensenyaments no reglats són activitats formatives no regulades pel 
sistema educatiu oficial (LOE). Aquests estudis compten amb validesa 
professional en diferents nivells i en un gran ventall de famílies 
professionals, tot i que no tenen una validesa acadèmica ja que no donen 
dret a titulacions oficials.  
 
L'oferta formativa passa per cursos de formació ocupacional, de preparació 
per a proves d'accés, i per d'altres que permeten la introducció, l'ampliació i 
el perfeccionament dels coneixements a l'entorn de diferents temàtiques. 
 
Les dates d'inici d'aquests estudis és variable i, en general, el calendari no 
coincideix amb el de la formació reglada. 
 
Preinscripció i matriculació: per tal d'ampliar la informació sobre les 
condicions d'accés, impresos, dates d'inscripció, preus, etc., cal adreçar-se 
directament als centres. 
 

Noves Cases per a nous oficis: 
 
És un programa d’ocupació i formació per a joves aturats menors de 25 
anys a través del qual gaudeixin d’un contracte laboral. La finalitat és 
alternar un procés d’aprenentatge i formació amb un treball productiu en 
activitats relacionades amb nous sectors i activitats de caràcter emergent, 
així com qualsevol altra activitat d’utilitat pública o social que permeti la 
inserció mitjançant la professionalització i l’adquisició d’experiència de 
l’alumnat treballador 
 
La durada del programa és d’un any, sis mesos de formació d’iniciació i sis 
mesos de contracte amb alternança amb la formació. Les especialitats estan 
relacionades amb les següents activitats: 

- nous sectors i activitats amb caràcter emergent: noves tecnologies de 
la informació i la comunicació, medi ambient, sostenibilitat urbana, 
dinamització i cohesió comunitària... 

- activitats d’utilitat pública i social 
- rehabilitació d’habitatge social, edificis i equipaments de titularitat o 

d’ús públic 
S’acostumen a posar en marxa sobre el mes de setembre. L’any 2010 es 
van posar en marxa aquestes especialitats: 

o restauració i manteniment d’aeronaus 
o massatge i recuperació funcional 
o atenció a la infància 
o pintura 
o jardineria 
o disseny i producció multimèdia 

 
Van accedir 10 alumnes per especialitat 
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Programa SUMA’T: 

Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya. 

Contingut del projecte: 
És un programa innovador de 15 mesos de durada que combina accions 
d’orientació, formació i l’adquisició d’experiència professional en empreses, 
amb l’objectiu de millorar la qualificació professional de les persones joves 
desocupades i facilitar la seva inserció laboral a les empreses. 
 
Requisits dels/de les participants del programa Suma’t 
• persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 25 anys 

(han de tenir 24 anys a l’octubre’11) 
• persones que no han obtingut el graduat en ESO i no l’estan cursant 

actualment ni de forma presencial ni a distància i que tenen els Estudis 
Primaris Finalitzats 

• persones inscrites a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Sabadell 
com a demandants d’ocupació 

 
 
On adreçar-se 
Totes les persones joves interessades i que compleixin els requisits s’han 
d’adreçar de manera immediata a l’Oficina de Treball de la Generalitat 
corresponent per inscriure’s com a demandant d’Ocupació no Ocupat i 
manifestar el seu interès en participar al SUMA’T del seu municipi 
 
 
Sessions informatives 
Des de l’Oficina de Treball de la Generalitat es convocarà per carta a les 
persones joves inscrites i que compleixen els requisits a una sessió 
informativa on s’explicarà el programa. 
Els/les joves assistents han de portar: 

• la carta que els ha arribat de l’OTG amb la citació 
• la fotocopia del DNI / NIE 
• currículum actualitzat amb foto 
• fotocòpia del llibre d’escolaritat (només pàgina del darrer curs 

realitzat). En cas de no disposar-ne, demanar a l’institut un 
certificat de no haver finalitzat l’ESO 

• bolígraf 
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Formació Privada: 
Enumerem alguns centres però no és una relació exhaustiva: 
 
• Acadèmies de Perruqueria, Estètica i Imatge personal: 
 
Acadèmia Irene Cid    Acadèmia Montcavi 
Pl. Vallès, 40     Via Aurèlia, 33 
Sector Centre     Sector Concòrdia 
Sabadell      Sabadell 
93 727 26 78     93 717 44 52 
 
Acadèmia Joan Rafael    Acadèmia Rosa 
Baldiri Reixac, 2     c. de Demòstenes, 15 A 
Sector Concòrdia     Sector Can Rull 
Sabadell      Sabadell 
93 716 31 23     93 724 36 58 
 
Escola General de Catalunya    Núria Vilella 
de Salut i Bellesa     Pg. Rubió i Ors, 61 
c. del Pare Sallarès, 85    93 712 43 16 
Sector Centre     Sabadell 
Sabadell 
93 725 92 80 – 93 726 65 72 
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• Centres d’estudis artístics i fotogràfics: 
 
 
Acai Sabadell     Narcís Giralt 
c. d’Alemanya, 68     c. de la Salut, 115 
Sabadell      Sabadell 
93 727 79 22     93 725 67 39 
 
 
• Centres d’estudis àrea veterinària: 
 
Idea 
Formació: aux. veterinària, ensinistrador caní, perruqueria canina, cuidador 
de cavalls  
Institut d’Estudis Aplicats 
c. de Vallès, 42 baixos dreta 
Sabadell 
93 727 69 54 – 696 50 98 79 
 
 
• Centres d’estudis àrea jardineria: 
 
Centre de jardineria L’Heura 
Avda. Portugal, 103 
Terrassa 
93 735 02 20 
 
• Centres d’estudis àrea cuina: 
 
Romaní 
c. de Borrell, 9 
Sector Centre 
Sabadell 
93 725 05 70 
 
• Centres d’estudis àrea monitors i educadors en el lleure: 
 
Aula d’Esplai del Vallès 
c. de Major, 70 
Sector Creu Alta 
Sabadell 
93 723 27 11 
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Opció 5: vols preparar-te a les Escoles d’Adults 
 
Vols preparar-te a les Escoles d’Adults.  
 
A qui s’adreça?  
En general, per accedir als ensenyaments dels centres i aules de formació 
de persones adultes, cal tenir complerts els 18 anys o bé complir-los 
durant l'any natural que inicien la formació, i també les que hagin complert 
un mínim de 16 anys l’any natural en què inicien la formació, si preparen la 
prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o el curs d’acolliment 
lingüístic.  
 
Amb caràcter excepcional i de manera individualitzada es pot autoritzar la 
incorporació als ensenyaments de l’educació secundària a persones adultes 
que tenen 16 anys si es troben en alguna d’aquestes situacions: tenen un 
contracte laboral que els impedeixi assistir als centres educatius en règim 
ordinari, es troben en procés d’obtenció d’un permís de treball, són 
esportistes d’alt rendiment o cursen o han cursat programes de qualificació 
professional inicial (PQPI). 
 
 
Quina formació es pot fer? 
 
- Ensenyaments inicials i bàsics. Adreçats a les persones que necessiten 
assolir els coneixements bàsics dels següents programes i, si cal, puguin 
obtenir una certificació d’estudis: 

- Iniciació a la llengua catalana o castellana 
- Iniciació a una llengua estrangera 
- Iniciació a la informàtica 

La inscripció es pot fer a l’inici de cada trimestre 
 
- Cicle de formació instrumental. Són ensenyaments que ofereixen una 
formació general de nivell bàsic, que prepara per a desenvolupar el nivell 
cultural i permet obtenir el Certificat de formació instrumental que facilita 
l’accés a altres estudis.  
La inscripció es pot fer a l’inici de cada trimestre. El Certificat també es pot 
obtenir superant les proves que convoca el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat, dues vegades l’any. 
 
- Cicle d’educació secundària. Adreçats a les persones que vulguin 
completar els ensenyaments bàsics i un cop assolits, obtenir el títol de 
Graduat en educació secundària (GES). 
La inscripció es pot fer a l’inici de cada trimestre. El Títol també es pot 
obtenir superant les proves que convoca el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat, dues vegades l’any. També es pot optar per fer aquesta 
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formació en la modalitat a distància: Programa Graduï’s ara en secundària! i 
a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) 
A Sabadell pots preparar-te a: 

- Centre de formació de persones adultes de la Concòrdia (matí, tarda, 
vespre) 

- Centre de formació de persones adultes de la Creu de Barberà (tarda, 
vespre) 

- Centre de formació de persones adultes de Torre-romeu (aula 
d’autoformació) 

 
- Preparació per a les proves d’accés. Els centres ofereixen la 
preparació necessària per a superar la prova d’accés a Cicles formatius de 
grau mitjà, Cicles formatius de grau superior i a la Universitat, i poder així 
continuar la formació. 
La inscripció es fa a l’inici del curs. Cal tenir 16 anys en el moment de la 
preinscripció en el cas dels Cicles formatius de grau mitjà o 18 anys 
complerts dins de l’any natural, per al de Grau superior. Per als d’accés a la 
Universitat s’han de tenir complerts els 25 anys l’1 d’octubre de l’any en 
què es fa la prova. El títol també es pot obtenir superant les proves que 
convoca el Departament d’Ensenyament de la Generalitat.  
 
A Sabadell pots preparar-te la prova d’accés a cicles formatius de grau 
mitjà a:  

- Centre de formació de persones adultes de Can Rull (matí)  
- Centre de formació de persones adultes de Torre-romeu  (matí i 

vespre).  
 
 
- Competències per a la societat de la informació. Aquestes activitats 
tenen com a objectiu que l’alumne/a assoleixi les competències bàsiques en 
tecnologies de la informació i en una llengua estrangera per desenvolupar-
se en la societat actual. Comprenen la Informàtica com a usuari/ària i 
l’aprenentatge d’una llengua estrangera (nivell funcional).  
La inscripció es fa a l’inici de cada trimestre.  
 
 
Si aconsegueixes una feina, és possible que et vulguin fer un tipus de 
contracte de Formació. Si és així, caldrà que t’inscriguis a les Escoles 
d’Adults de la ciutat. 
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Calendari orientatiu en funció de les dates d’anys anteriors: 

• Publicació de l'oferta inicial: 10 de maig de 2010  
• Sol�licitud de continuïtat de l'alumnat propi: del 7 al 11 de juny de 

2010  
• Matrícula de l'alumnat propi: segons el calendari que estableixi i 

difongui cada centre o aula  
• Publicació de vacants: 16 de juny de 2010  
• Preinscripció d'alumnat nou: del 16 al 23 de juny de 2010. Si 

la sol�licitud s'envia per Internet, el termini es tanca a les 24 h del dia 
22 de juny de 2010.  

• Publicació de la llista de sol�licituds: 1 de juliol de 2010  
• Sorteig: 2 de juliol de 2010  
• Termini per presentar reclamacions: 1 i 2 de juliol de 2010  
• Publicació de la llista de sol�licituds ordenades: 6 de juliol de 2010  
• Publicació (per activitats) de les llistes de persones admeses: 9 de 

juliol de 2010  
• Matrícula: del 2 al 8 de setembre de 2010 
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Altres serveis que ofereix la ciutat i poden ser del 
teu interès 
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Altres serveis que ofereix la ciutat i poden ser del teu interès: 
 

» Servei Ciutadà d'Acollida als Immigrants (SCAI): Entitat que 
ofereix acolliment integral als immigrants (Assessorament sobre 
estrangeria -situació administrativa-, en cas de necessitat: atenció social 
i derivació cap a serveis socials de la ciutat o d’altres recursos existents, 
orientació per a la utilització de la xarxa normalitzada de la ciutat -
Educació,Sanitat, Cultura, Voluntariat-). http://www.scaisabadell.info/ 

 
Informació sobre la seva situació legal, els seus drets i els serveis socials 
als quals poden accedir: salut,educació,etc. 
 
Tramitació de la sol�licitud de permisos de treball i residència i d'altres 
documents. 
 
Atenció social. Informació i assessorament sobre els recursos i serveis a 
què poden optar els immigrants. coordinació i derivació als serveis 
socials, si és necessari, i informació de prestacions de caracter social. 
 
Les entitats que gestionen l'SCAI són: Comissió Catalana d'Ajuda al 
Refugiat-CEAR, Càritas-Sabadell, CCOO del Vallès Occidental, Drapaires 
d'Emaús. Lliga dels Drets dels Pobles i UGT del Vallès Occidental. 

 
 

» Oficina de Nova Ciutadania  

c. de Sant Pau, 34 
Tel. 93 745 19 57 – 93 745 19 53 
novaciutadania@ajsabadell.cat 

 

 

 

 

» Ethos, associació per a la prevenció i rehabilitació de 
dependències 

 
c. d’Antoni Forrellad, 37  
Tel. 93 706 97 95 – 627 656 508 
http://www.asociacionethos.org/ 
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» Si formes part del col�lectiu d’Ètnia Gitana també pots dirigir-te a: 

ACCEDER – Fundació Secretariado Gitano: 
 
Ctra. de Barcelona, 208 B 
Sector GRACIA 
08205 Sabadell 
Tel 93 710 50 30 
Fax 93 710 50 31 
http://www.gitanos.org 

 
 
 
» Centre d’Atenció a la Dona 

c. de Vidal 146  
Sector CREU ALTA  
08208 Sabadell 
Tel. 93 724 61 67 
igualtat-dona-home@ajsabadell.cat 

 

 

» Servei de Borsa de Treball en línia: Es treballa des de la web: 

www.sabadelltreball.net. Servei ofert per Vapor Llonch. 

 

» Servei de Borsa de Treball personalitzada: És dut a terme al Vapor 

Llonch. Servei d’intermediació laboral entre les persones que busquen 

feina i les empreses que sol�liciten treballadors. Si t’interessa, cal 

demanar cita al Vapor Llonch. 

 

» Servei de Feinateca: Es porta a terme al Vapor Llonch. Espai de 

consulta per dur a terme la recerca activa de feina i d’accions formatives 

que facilitin la inserció al món laboral i/ o millorin la qualitat 

professional. Si t’interessa, cal demanar cita al Vapor Llonch. 

 

» Pràctiques a empreses. Es porta a terme al Vapor Llonch.   

 

» Formació a mida. Es porta a terme al Vapor Llonch. 
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» Serveis d’informació juvenil, Habitatge, Oci i cultura, Activitats i 

instal�lacions esportives, Biblioteques, Salut, Psicojove, Viatges... 

Al Departament de Joventut de l’Ajuntament de Sabadell 

 
» Centres cívics. Es realitzen moltes activitats organitzades per diferents 

entitats de la ciutat. 
 

» Adenc. És una entitat declarada d'utilitat pública, que té com a principal 
objectiu la protecció de la flora, la fauna i els espais naturals de 
Catalunya. Organitzen cursos, tallers i sortides.  

 

» Agrupació astronòmica de Sabadell. Associació dedicada a la 
divulgació, observació astronòmica, organització d’activitats i 
publicacions. 
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Formació adreçada a persones amb necessitats 
educatives especials 
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Formació adreçada a persones amb necessitats 
educatives especials: 
 

PQPI 

Necessitaràs derivació prèvia de l’EAP (Equip d’Assessorament i 

Orientació Psicopedagògica)  

Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental: 

c. Mare de Déu de les Aigües, 35 

08206 Sector Concòrdia - Sabadell  

Tel. 93 725 99 61 
 
EAP de Terrassa: 93 580 83 78 
 
Per la valoració d’una persona amb discapacitat cal dirigir-se a qualsevol 
oficina d'Acció Social i Ciutadania de Sabadell. 
 
Hi ha tres oficines: 

• Ca'n Oriac, a l'Av. Matadepera, 10 
• Creu de Barberà, al carrer Verge de la Paloma, 19  
• Gràcia, al carrer Reina Elionor, 110.  

 
Et faran emplenar una fitxa que enviaran al Centre d'Atenció a Discapacitats 
de Terrassa, al carrer Prat de la Riba, 30.  
 
Hi ha una llista molt important per fer la valoració i solen trigar més d'un 
any. 
 
Centres: 

CEE Centre de Formació i Treball Flor de Maig  
av. Flor de Maig, s/n (Apt. Correus 254)  
08290 Cerdanyola del Vallès 
934020710  
A/e: a8037292@xtec.cat 

  Auxiliar en treballs de fusteria i instal.lació de mobles (alumnat NEE derivada de 
discapacitat 
  Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia (alumnat NEE derivada de discapacitat) 
  Auxiliar de mecànica i electricitat (alumnat NEE derivada de discapacitat) 
  Auxiliar en comerç i atenció al públic (alumnat NEE derivada de discapacitat) 
  Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia (alumnat NEE derivada de discapacitat) 
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Xalest 
Pl. Vallès, s/n  
08201 Sabadell 

 937260152  
Formació impartida  

  Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia (alumnat NEE derivada de discapacitat) 
 

L'Heura  
c. Egara, 16  
08221 Terrassa 
937842525  
Formació impartida  

  Auxiliar en treballs de fusteria i instal�lació de mobles (alumnat NEE derivada de 
discapacitat) 
  Auxiliar de mecànica i electricitat (alumnat NEE derivada de discapacitat) 
  Auxiliar d’establiments hotelers (alumnat NEE derivada de discapacitat) 
 
Lexia  
c. Gomis, 102-104  
08023 Barcelona 
934170739  
A/e: a8003774@xtec.net  
Formació impartida  
  Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals (alumnat NEE 
derivada de discapacitat) 
  Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals (alumnat NEE 
derivada de discapacitat) 
 
 
Paideia 
c. Panamà, 9  
08034 Barcelona 
932051239  
A/e: colpaideia@xtec.net  

Formació impartida  
  Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals (alumnat NEE 
derivada de discapacitat) 
 
 
Rel  
c. Montserrat de Casanovas, 44  
08032 Barcelona 
934207905  
A/e: escolarel@hotmail.com  

Formació impartida  
  Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia (alumnat NEE derivada de discapacitat) 
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  Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals (alumnat NEE 
derivada de discapacitat) 
 
 
Escola de Vida Montserrat (ACIDH)  
c. Siracusa, 53  
08012 Barcelona 
932102082 
A/e: serveiocupacio@acidh.org  

Formació impartida  
  Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals (alumnat NEE 
derivada de discapacitat) 
  Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals (alumnat NEE 
derivada de discapacitat) 
  Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració (alumnat NEE derivada de 
discapacitat) 
  Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals (alumnat NEE 
derivada de discapacitat) 
També hi ha altre tipus d’entitats que poden fer-vos recolzament: 
 
 
 
 
TEB Vallès  
c. de Garcilaso, 111  
Sector CENTRE  
SABADELL 08201  
93 725 97 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIPO, SCCL 
c. de l'Himàlaia 41  
Sector NORD  
Sabadell 08207  
BARCELONA 
93 723 35 99 – 93 713 61 59 – 
93 713 61 87 
www.ciposccl.com 
 
Discapacitat Psíquica  
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CIPO FLISA  
c. de Ramon Llull, 73 
Sabadell 08203  
BARCELONA 
93 712 26 77 
www.ciposccl.com 
 
Discapacitat Psíquica 
 
 
 
 
 
 
 
FUNDACIÓ PRIVADA CLAVELL  
Pl. Laietana, 53 
Sabadell 08203  
BARCELONA 
93 723 68 11 
 
Discapacitat Psíquica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUP SIFU  
c. de les Paus, 85 
Sabadell 08202  
BARCELONA 
93 725 75 27 
 
Discapacitat Psíquica / Física 
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TAINA – Servei d’Integració Laboral 
Disminució Psíquica 

c. del Puig Major, 63  
Sector CA N’ORIACH  
Sabadell 08207  
BARCELONA 
93 717 17 18 
Director: Pere Costa 
Centre subvencionat pel Departament de 
Treball de la Generalitat 
 
Formació ocupacional i ajut a la recerca 
de feina 
 
 

Serveis per a la Integració Laboral de 
Persones amb Disminució Física 
Vapor Llonch 
Ctra. de Barcelona, 208 
08205 Sabadell 
Sector Gràcia   
Tel. 93 745 31 61 
Horari: de dilluns a divendres de 8 h a 21 
hores 
Bus: 8,11 
 
Discapacitat Física 
 
 
 
Xalest  
 
Pl. Vallès, s/n 
Sabadell 
Tel. 93 726 01 52 
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Altres entitats: 

 
Integrapmc      Taller Jeroni de Moragas 
c. Empordà, 1     Manipulats 
P.I. Can Casablancas    Av. Villadelprat, 79 
Sant Quirze del Vallès    Sant Cugat del Vallès 
Tel. 902 213 535     Tel. 93 674 50 48 
 
 
CETBA, Centro especial de trabajo  Taller Ciutat Badia 
Barberà, SL.      Av. Cantàbric, 49 
Manipulats      Barberà del Vallès 
Ronda Santa Maria, 24    Tel.  93 729 42 59 
Barberà del Vallès 
Tel. 93 718 14 93 
 
 
C.E.T. Sant Martí     Ariza Integración, SL 
c. de Padró, 90     Manipulats 
Ripollet      Ctra. Ripollet-Santiga, 104A 
Tel. 93 692 73 52     P.I. Els Pinetons 
       Ripollet 
       Tel. 93 519 00 93 
 
 
FAE       Font del Ferro 
Manipulats      Jardineria 
c. del Ciclisme, 27     c. de Càceres, s/n (Ca n’Oriol) 
Rubí       Rubí  
Tel. 93 697 31 11     Tel. 93 588 75 75 
 
 
Tallers President Amat Roumens  C.E.T. Teixidors SCCL 
Manipulats      Confecció tèxtil 
c. de Campiones Olímpiques, 36  c. de Mas Adey, 65 
Terrassa      Terrassa 
Tel. 93 788 36 62     Tel. 93 783 11 99 
www.fupar.com     www.teixidors.com 
 
 
Verdisseny Manipulats    Centre de Jardineria L’Heura 
Manipulats      Jardineria 
Camí Font de les Canyes, 48 bis  Av. de Portugal, 133 interior 
P.I. Can Petit     Terrassa 
Terrassa      Tel. 93 735 02 20 
Tel. 93 783 03 98 
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Santiga Color     Sociedad europea de uniformes 
Decoració      Industriales pro minusvalia 
c. d’Obradors, 18-20 Tallers 3    Travessera de Gràcia, 43 6a 
Nau 4D Sup      Sabadell 
Santa Perpètua de Mogoda   Tel. 93 241 90 80 
Tel. 93 729 48 84 
 
 
 
 
 
També existeix a Sabadell una associació de familiars de persones amb 
malaltia mental:  
 
Salut Mental Sabadell 

c. de la Borriana, 13 2n 

08202 Sabadell 

http://www.salmensa.org/ 

salmensa@salmensa.org 
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Formació adreçada a persones nouvingudes 
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Formació adreçada a persones nouvingudes: 
 

L'Oficina de Nova Ciutadania organitza periòdicament el taller de "Millora de les 
Habilitats Socials per a Joves Nouvinguts". 

Es tracta d' un espai d'intervenció socioeducativa grupal on s'ofereixen estratègies i 
eines per tal de facilitar el procés d'integració a la societat d'acollida. Es reforcen les 
habilitats socials i comunicatives per prevenir conductes socials de risc i afavorir 
que aquests joves puguin ser referents de bones pràctiques per la integració amb 
altres joves i amb la resta de la societat. Durant i després del taller se'ls ofereix 
seguiment per tal d' ajudar-los a accedir als recursos normalitzats de la ciutat, 
d'aquesta manera el curs s'estableix com a pont cap a d'altres serveis. 

Està dirigit a joves nouvinguts entre 16 i 21 anys, no escolaritzats, sense 
ocupació i amb cert coneixement de la llengua catalana o castellana. 

Actualment el programa es desenvolupa a partir d'un treball grupal de 8 sessions 
on es treballen habilitats socials i 8 sessions més on els joves participen en 
l'elaboració del seu propi projecte audiovisual. Les sessions són setmanals i 
són facilitades per professionals amb coneixements i experiència en temes referents 
a joves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. de Sant Pau, 34 
Tel. 93 745 19 57 – 93 745 19 53 
novaciutadania@ajsabadell.cat 

 

 

També us podeu adreçar a: 

• SCAI  Servei Ciutadà d’Acollida als 

Immigrants (c. de Ferran Casablancas, 72. Tel. 93 727 29 75)  
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Adreces 
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Educació 
 
c. de Blasco de Garay, 19   
08202 Sabadell 
Sector Centre 
Tel. 93 745 33 00 
Horari: de dilluns a dijous de 8 h  
a les 20 hores. Divendres de les 8 h 
a les 18 hores 
Bus1: 4,5,6,9,10 
Contacte:  Yolanda Morales 
 
 

 

 
 
 
 
Oficina de treball 
de la Generalitat (OTG) 
 
c. de Sardà, 121 
08203 Sabadell 
Sector Sant Oleguer 
Tel. 93 720 66 70 
Horari: de 8.30h a 13 hores 
Bus: 1,2,3,8 
Contacte: Demanar informació  
a Educació 
 
 
 

                                           
1  Podeu mirar el recorregut des de casa vostra al lloc que us interessi a la web: 
http://www.tus.es/ fent click a l’esquerra sobre “cerca trajecte”. En ”origen” has de posar la 
direcció de la que surts (casa teva, per exemple) i a “destí” posar la direcció d’allà on vols 
arribar (educació, per exemple). Et sortirà el número de BUS que has d’agafar; si et surten 
dos és que has d’agafar un primer i desprès l’altre, recorda que el bitllet et serveix el mateix. 
A més et dirà el número de parades que has de fer i on baixar. 
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Servei Ciutadà d’Acollida als 
Immigrants (SCAI) 
 
c. de Ferran Casablancas, 72    
08201 Sabadell   
Sector Centre    
Tel. 93 727 29 75 
Horari: De dilluns a divendres de 10 h 
a 13 hores 
Dimecres de 16 h a 19 hores 
Dimarts i dijous de 14 h a 17 hores 
Bus: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,80  
Contacte: Demanar informació a 
Educació 
 
 
 
Institut Castellarnau 
 
Ctra. de Terrassa, 620     
08206 Sabadell 
Sector Berardo / Castellarnau   
Tel.  93 726 94 22 
Horari: de dilluns a divendres de 10 
hores a 13 hores  
de dilluns a dijous de 17 hores a 19 
hores 
Bus: 4,9    
Contacte de PQPI: Jorge Béjar 
 
 
 
 
Jaume Viladoms 
 
c. de Cèsar Torras, 1    
08205 Sabadell 
Sector Can Feu   
Tel. 93 726 98 22 
Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 
21 hores 
Bus: 4, 7 
Contacte: Pepi Fernández 
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 posa-t’hi! 
 

benvinguda 

benvingut 

 
Escola Pia de Sabadell 
 
c. de l'Escola Pia, 92     
08201  Sabadell 
Sector Centre    
Tel. 93 748 44 30 
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 
h a 13.45 hores i de 15 h a 19 hores 
Bus: 5 
Contacte: Elisabeth Izquierdo i Víctor 
Filella 
 
 
 
Vapor Llonch 
 
Ctra. de Barcelona, 208 
08205 Sabadell 
Sector Gràcia   
Tel. 93 745 31 61 
Horari: de dilluns a divendres de 8 h 
a 21 hores 
Bus: 8,11 
Contacte: Demanar informació a 
Educació. Molt important recollir 
document a Educació! 
 
 
 
 
Algueró (desenvolupa la seva 
activitat a l’Escola Municipal  
d’art Illa) 
 
Ctra. de Barcelona, 208B    
08205  Sabadell   
Sector Gràcia      
Tel. 93 711 48 05 
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 
hores a 14hores 
de dimarts i dijous de 16 hores a 20 
hores 
Bus: 8,11 
Contacte: Demanar informació a Educació 
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 posa-t’hi! 
 

benvinguda 

benvingut 

 

Liceo Segle XXI 
 
c. del Sol, 167 Bxs.   
08201 Sabadell 
Sector Centre 
Tel. 93 726 27 97  
Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 
14 hores i de 16 h a 20 hores 
Bus: 1,2,3,80    
Contacte: Susanna i Elena 
 
 
 
 
 
Moda 3 – Art i tècnica del 
vestir 
 
c. de Vila Cinca, 155 
08208 Sabadell 
Sector Creu Alta 
Tel. 93 717 00 47   
Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 
13 hores i de 15 h a 21 hores  
Bus: 7,9,10,11,23,80 
Contacte: Demanar informació a 
Educació 
 
 
 
 
ECA: Entitat col�laboradora de 
l’Administració S.A.U. 
 
c. de Ca n'Alzina, 148 
P.I. Can Roqueta    
Sector La Serra 
Tel. 93 748 01 65 
Horari: de dilluns a 8.30 h a 13.30 
hores i de 15 h a 18 hores 
Bus: 6 
Contacte: Demanar informació a 
Educació 
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 posa-t’hi! 
 

benvinguda 

benvingut 

Centre d’estudis SAE  
 
Av. de Francesc Macià, 60 8è 2a 
  
08208  Sabadell 
Sector Creu Alta 
Tel. 93 717 03 74 
Horari: de dilluns a divendres de 
8.30 h a 13.30 hores i de 16 h a 21 
hores 
BUS: 1,5,6,8 
CONTACTE: Demanar informació a 
Educació 
 
 
 
CIFO: Centre d’Innovació i 
Formació Ocupacional del 
Vallès 
 
Ctra. Nacional 150, km 15 
Sector Mancomunitat 
Tel. 93 736 29 10 
Horari: de dilluns a divendres de 9 
hores a 14 hores 
Bus: 4,9 
Contacte: Demanar informació a 
Educació 
 
 
 
Audiolis Centre de Formació 
Multimèdia 
 
c. de les Tres Creus, 65    
08202 Sabadell  
Sector Centre 
Tel. 93 725 67 62   
Horari: de dilluns a divendres de 9 h 
a 13 hores i de 17 h a 20 hores 
Bus: 4,5,6,10 
Contacte: Demanar informació a 
Educació 
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 posa-t’hi! 
 

benvinguda 

benvingut 

 
Núria Vilella  
 
Pg. de Rubió i Ors, 61   
  
08203 Sabadell 
Sector Sant Oleguer 
Tel. 93 712 38 97 
Horari: de dilluns a divendres de 9 
hores a 22 hores 
Bus: 5,80 
Contacte: Demanar informació 
a Educació 
 
 
 
 
B.P. Systems  
 
c. de Sallarès i Pla, 61 
08202 Sabadell 
Sector Centre 
Tel. 93 317 13 43 
Contacte: Demanar informació 
a Educació 
 
 
 
 
 
Esec Informatic Center  
 
c. de la Indústria, 30-32 
08202 Sabadell 
Sector Centre 
Tel. 93 727 27 27 
Contacte: Demanar informació 
a Educació 
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 posa-t’hi! 
 

benvinguda 

benvingut 

Disced (J.A. Casas Moreno 
Formación)  
 
c. del Sol, 42  
08201 Sabadell 
Sector Centre 
Tel. 93 432 99 88 
Contacte: Demanar informació 
a Educació 
 
 
 
 
 
 
 
Sage Linia 100  
 
Ctra. de Prats de Lluçanès, 122 
08208 Sabadell 
Sector Centre 
Tel. 93 728 54 00 
Contacte: Demanar informació 
a Educació 
 
 
 
 
 
 
Gremi de Flequers 
de Barcelona  
 
c. de Pau Clarís, 134 1r 
Barcelona 
Tel. 93 487 18 18 
Contacte: Demanar informació 
a Educació 
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 posa-t’hi! 
 

benvinguda 

benvingut 

 
Fundació ASCAMM  
 
Av Universitat Autònoma, 23-25 
08290 Cerdanyola del Vallès 
Tel. 93 594 47 00 
Contacte: Demanar informació 
a Educació 
 
 
 
 
 
 
 
AFPES Aula de formació 
professional i estudis socials 
 
c. de Zurbano, 3  
08201 Sabadell 
Sector Centre 
Tel. 93 324 80 86 
Contacte: Demanar informació 
a Educació 
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 posa-t’hi! 
 

benvinguda 

benvingut 

 
 
IDFO  
 
Rambla, 73 
08201 Sabadell 
Sector Centre 
Tel. 93 725 76 77 
Contacte: Demanar informació 
a Educació 
 
 
 
 
 
 
Network  
 
c. de Vila Cinca, 5-7 
08208 Sabadell 
Sector Creu Alta  
Tel. 93 727 75 16 
Contacte: Demanar informació 
a Educació 
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 posa-t’hi! 
 

benvinguda 

benvingut 

Escoles Públiques d’Adults que et poden interessar: 
 
 
» Centre d’Autoformació: Pots fer el 

Graduat d’educació secundària, entre 
d’altres. 
Av. de Barberà, 175 
08203 Sabadell  
Tel. 93 710 19 00 
Horari:  
Dilluns de 15 h a 21 hores 
Dimarts i dijous de 10h a 13 hores i de 
16 h a 21 hores 
Dimecres de 10 h a 15 hores 
Divendres de 10 h a 13 hores 

 
 
 
 
 
» Centre de formació de persones 

adultes de Can Rull: Pots fer la 
preparació per a les proves d’accés a 
cicles formatius de grau mitjà, entre 
d’altres. 
c. de Gustavo Adolfo Bécquer, 24  
08206 Sabadell 
Tel. 93 727 43 44 
Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 
12 hores i de 16 h a 20 hores 

 
 
 
 
  
» Centre de formació de persones 

adultes de la Concòrdia: Pots fer el 
Graduat d’educació secundària, entre 
d’altres. 
c. de la Solidaritat, 21 
08206  Sabadell 
Tel. 93 723 28 64 
Horari: 
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 
10 h a 12 hores 
Dilluns i dimecres de 16 h a 18 hores 
Dimarts i dijous de 18 h a 20 hores 
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 posa-t’hi! 
 

benvinguda 

benvingut 

 
 
 

 
 

» Centre de formació de persones 
adultes de la Creu de Barberà: 
Pots fer el Graduat d’educació 
secundària, entre d’altres. 
c. dels Carders, 14 
08204  Sabadell 
Tel. 93 711 64 48 
Horari: 
Dimarts i dijous de 11hores a 12 
hores i de 18 hores a 19 hores. 

 
 
 
 
 
» Centre de formació de persones 

adultes de Torre-romeu: Pots fer el 
Graduat d’educació secundària i la 
preparació per a les proves d’accés a 
cicles formatius de grau mitjà, entre 
d’altres. 
c. de l’Anoia, 18 
08202  Sabadell 
Tel. 93 727 56 40 
Horari: 
Dilluns i dimecres de 9.30h a 13.30h i 
de 15.30h a 19.30h 
Dimarts i dijous de 9h a 12.30h i de 
17.30h a 19 h 
Divendres de 9 h a 12 hores 
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 posa-t’hi! 
 

benvinguda 

benvingut 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Beques 
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 posa-t’hi! 
 

benvinguda 

benvingut 

Des de les diferents institucions públiques i privades s'ofereixen beques i 

ajuts per als estudis. És possible que compleixis els requisits per obtenir 

una beca o un ajut a l'estudi, o qualsevol de les necessitats relacionades 

(transport, habitatge, alimentació, etc. ). 

 

En aquesta pàgina web, us oferim un seguit d'enllaços, tots ells relacionats 

amb beques i ajuts a la formació:  

http://www.sabadell.cat/saj/p/beques_formacio_cat.asp 

 

Busca la que s'adapti a les teves necessitats i informa't. 

 

Aquestes són algunes pàgines web on també podràs trobar més informació: 

 

- Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat. Al Departament d’Ensenyament. 

Ajuts i subvencions 

- Ministerio de Educación (MEC) Gobierno de España: 

http://www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas.html 

- Obra Social Fundació la Caixa: 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/convocatorias_es.html 

 

 

També hi ha cercadors de beques: 

- becas.com 

- servibeca.com 
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 posa-t’hi! 
 

benvinguda 

benvingut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Suport a la formació 
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 posa-t’hi! 
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benvingut 

• Biblioteques 

 

Biblioteques Municipals de Sabadell (Bims) és el nom que rep el conjunt de 
biblioteques públiques de Sabadell. 

Les Biblioteques Municipals de Sabadell són de titularitat municipal i es 
gestionen per conveni amb la Diputació de Barcelona. 

La xarxa de les Biblioteques Municipals de Sabadell s'estructura a partir 
d'una biblioteca central i un conjunt de biblioteques de barri distribuïdes en 
el territori. 
 

Coneix-les a: 

http://www.sabadell.cat/BIMS/p/Biblioteques_cat.asp 

 

• Espais internet 

 

Els espainternet són punts d'accés gratuït a Internet, instal�lats en espais 
municipals i dinamitzats per accions formatives.  

Actualment la ciutat disposa d'onze espainternet situats en diferents 
equipaments municipals.  

 

• Sales d’estudi 

 

El servei de sales d'estudi és un recurs per donar suport a totes les 
persones que estan estudiant. S'ofereixen més de 1.000 places a diferents 
espais de la ciutat, pensades per a l'activitat d'estudiar. 
 
Les sales estan obertes tant en dies feiners com en dies festius, i amb uns 
horaris força amplis, que inclouern franges diurnes i nocturnes. 
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 posa-t’hi! 
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benvingut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivacions 
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 posa-t’hi! 
 

benvinguda 

benvingut 

 
posa-t’hi! 
 

 

A l’atenció del/la responsable del centre _______________________________ 

 

 

En/Na__________________________________________________________ 

participa durant l’any 2011-2012 al Programa d’Orientació i Seguiment d’Alumnes POSA-T’HI 

derivat per l’Institut al que es trobava matriculat i assisteix en condició d’ex-alumne d’Educació 

Secundària. 

 

Al llarg d’un any la tècnica del programa mantindrà contacte i una atenció personal i 

individualitzada amb la qual facilitarem informació i suport d’orientació, de la mateixa manera 

que desenvoluparem diverses accions de seguiment per la seva millora educativa i professional 

per tal de que aprofiti un itinerari professional. 

 

Amb aquesta tasca l’Ajuntament de Sabadell, en concret el Departament d’Educació, fa 

l’acompanyament al jove perquè torni al Sistema Educatiu Reglat o bé s’integri d’una manera 

òptima al món laboral. 

 

 

 

La tècnica 

 

 

Sabadell, ____ de __________________________ de 20____ 
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 posa-t’hi! 
 

benvinguda 

benvingut 

 

 

 

 

 

 

 

Contracte de compromís 
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 posa-t’hi! 
 

benvinguda 

benvingut 

 
 
_____________________________________________ amb DNI núm. 
______________________ faig constar que en el curs 2010/2011 el/la meu 
fill/filla__________________________________________________ ha estat 
derivat al Programa d’Orientació i Seguiment d’Alumnes POSA-T’HI per part de 
l’Institut al que en aquest moment es troba matriculat i assisteix en condició 
d’alumne d’Educació Secundària. 
 
A partir d’aquest moment i fins el període d’un any la tècnica del programa 
mantindrà contacte i una atenció personal i individualitzada amb la qual facilitarem 
informació i suport d’orientació, de la mateixa manera que desenvoluparem 
diverses accions de seguiment per la seva millora educativa i professional per tal de 
que aprofiti un itinerari professional. 
 
Amb aquesta tasca l’Ajuntament de Sabadell, en concret el Departament 
d’Educació, fa l’acompanyament al/la jove per què continuï amb la seva formació o 
bé s’integri d’una manera òptima al món laboral. 
 
La relació que establim a partir d’ara implica a la família, al/la jove usuari/a del 
programa i a l’Ajuntament per igual. Totes les parts han de: 
 

- Acceptar lliurement l’itinerari acordat. 
- Ser responsables de les seves accions i comprometre’s en la tasca que es 

derivi d’aquest acord així com fer-ne aprofitament del mateix. 
- Facilitar el contacte entre elles (si hi cap canvi de domicili, de telèfon de 

contacte o modificació a l’itinerari triat o altres situacions que puguin donar-
se). Comunicar qualsevol dubte, problema o canvi en el procés que pugui 
sorgir i afectar al desenvolupament del propi itinerari. 

- Acceptar i acatar les normes implícites del programa.  
 

 

Signatures: 

 

 

 

Tutor/a   Participant      Tècnica 

Sabadell, _____ de ________________________ de 20____ 

 
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal, s’informa 
a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de 
documents de l’Ajuntament, així com poden ser objecte d’inclusió en altres fitxers automatitzats, per al 
seu tractament informàtic. Aixa mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els 
drets d’accés, rectificació, cancel*lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant 
escrit adreçat a qualsevol dels punts d’atenció ciutadana.
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 posa-t’hi! 
 

benvinguda 

benvingut 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alguna pregunta? 
 

 

 

 

Yolanda Morales 

Departament d’Educació 

Ajuntament de Sabadell 

 

Vapor Codina 

c. de Blasco de Garay, 19 

08202 Sabadell 

Tel 93 745 33 00 

Fax 93 745 33 02 

ymorales@ajsabadell.cat 

 

 

 


