
   

 

   

 

GUIA D’ENSENYAMENT 

 del Baix Penedès 2018/19 

Última actualització: juliol 2018 

 
Aquesta guia està adreçada als joves de la comarca, pensada per oferir tota la 
informació sobre la formació postobligatòria i així poder prendre les decisions 
necessàries per al  futur, és a dir, traçar l'itinerari formatiu per després accedir al món 
laboral. 
La guia inclou informació bàsica sobre les opcions formatives, l'oferta educativa del 
teu entorn més proper i els contactes necessaris per poder-te informar sobre 
qualsevol dubte o qüestió. 
Des de l'Oficina Jove del Baix Penedès et fem aquesta proposta per acostar-te la 
informació i donar-te eines útils per prendre les teves decisions. Vés també al teu Punt 
d'Informació Juvenil i resol tots els teus dubtes! 
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ESO 
(educació secundària obligatòria) 

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

Gairebé tots els instituts de la nostra comarca disposen del Suport intensiu 
d’escolarització inclusiva (SIEI) per a joves amb Necessitats Educatives 
Especials: Els suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI), abans 
USEE; són dotacions extraordinàries de professionals que s'incorporen a les 
plantilles d’escoles i instituts com a recursos intensius per atendre els 
alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin. 
El SIEI és un recurs per al centre, que se suma als suports universals i 
addicionals per a la inclusió. 
 
Una altra opció que trobem per poder cursar la formació del graduat en ESO 
són les escoles d’adults, on poden accedir persones adultes majors de 18 
anys i amb caràcter excepcional de 16 i 17 anys , amb una autorització i que 
estiguin en alguna d’aquestes situacions: 

• per motius laborals no poden seguir els estudis de règim ordinari, 

• estan en procés d'obtenció d'un permís de treball, 

• són esportistes d'alt rendiment que no poden incorporar-se al sistema 
educatiu ordinari, 

• tenen necessitats específiques justificades que ho fan aconsellable, 

• cursen o han cursat programes de qualificació professional inicial. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí us deixem més informació: 

• ESO 

• ESO +18 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/secundaria?p_comarca=12&p_id_estudi=246&municipi
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-geso-mes-18-anys/


   

 

   

 

CENTRES A LA COMARCA 

 
 

• PRESENCIAL A INSTITUTS 
 
INSTITUT DE L'ARBOÇ 

Av/ Pompeu Fabra, s/n  43720 L'Arboç  977 67 10 65 
http://agora.xtec.cat/inslarboc/ 
 
COL·LEGI RESIDÈNCIA L'ARBOÇ 

Rambla Gener, 30  43720 L'Arboç  977 67 03 44 
http://residenciaarbos.com/ 
(Centre concertat) 
 
EFA (Escola Familiar Agrària) CAMP JOLIU 

Carretera N-340, km 1202  43720 L'Arboç  977 67 01 02 
http://www.campjoliu.org/ 
(Centre concertat) 
 
INSTITUT COSTER DE LA TORRE 

Av. de la Diputació, s/n  43717 La Bisbal del Penedès  977 16 91 83 

https://sites.google.com/costerdelatorre.com/institut 
 
INSTITUT CAMÍ DE MAR 

C/ Jaume Pallarès, s/n  43820 Calafell  977 69 57 11 
http://www.inscamidemar.cat/ 
 
INSTITUT LA TALAIA 

C/ Brasil, 8 (ESO/BAT), C/ Comte Gómez de Orbaneja, 108 (CFGM) 43882 Segur de 
Calafell  977159233 
http://www.institutlatalaia.cat/ 
 
INSTITUT ERNEST LLUCH I MARTÍ 
Av. del Castell, 8  43881 Cunit  977 67 43 40 
http://admin35596.wixsite.com/iernestlluch 

 
INSTITUT ANDREU NIN 

Av. Palau Rabassó, 18  43700 El Vendrell  877 05 69 21 
http://insandreunin.cat/ 
 
INSTITUT BAIX PENEDÈS 

Av. Salvador Palau Rabassó, 1  43700 El Vendrell  977 66 70 82 
https://www.institutbaixpenedes.cat/ 
http://www.insbaixpenedes.cat/index.php?option=com_content&view=frontpage 
 
INSTITUT MEDITERRÀNIA 

C/ Ramon Casas Carbó, 19  43700 El Vendrell  977 66 28 44 

http://agora.xtec.cat/iesmed/ 
 

http://agora.xtec.cat/inslarboc/
http://residenciaarbos.com/
http://www.campjoliu.org/
https://sites.google.com/costerdelatorre.com/institut
http://www.inscamidemar.cat/
http://www.institutlatalaia.cat/
http://admin35596.wixsite.com/iernestlluch
http://insandreunin.cat/
https://www.institutbaixpenedes.cat/
http://agora.xtec.cat/iesmed/


   

 

   

 

COL·LEGI SAGRAT COR 

Carretera de Valls, 26  43700 El Vendrell  977 66 01 73 
http://www.sagratcorelvendrell.cat/ 
(Centre concertat) 
 

 

• PRESENCIAL A ESCOLES D’ADULTS 
 

ESCOLA D'ADULTS DE CALAFELL 

Cal Bolavà 
Av. de la Generalitat, 1  43820 Calafell  977 69 90 09 (ext. 470) 
 
CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS DOLORS PAUL 

Centre oficial reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 
C/ de la Creueta, s/n  43881 Cunit  977 67 46 01 
escolaadults@cunit.orga  
facebook: Escola de Formació Dolors Paul 
twitter: @cfadolorspaul 
 
ESCOLA D'ADULTS DEL VENDRELL 

Av. de les Escoles, 17  43700 El Vendrell  977 15 56 74 
www.elvendrelleduca.cat 

 

 
• A DISTÀNCIA 

 
CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS DOLORS PAUL 

Centre oficial reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 
C/ de la Creueta, s/n  43881 Cunit  977 67 46 01 
escolaadults@cunit.orga  
facebook: Escola de Formació Dolors Paul 
twitter: @cfadolorspaul 

 
ESCOLA D'ADULTS DEL VENDRELL 

Av. de les Escoles, 17  43700 El Vendrell  977 15 56 74 
www.elvendrelleduca.cat 
 
IOC (INSTITUT OBERT DE CATALUNYA) 
Av. del Paral·lel 71 – 73, 08004 Barcelona  933 476 100  
ioc@ioc.cat 
https://ioc.xtec.cat/educacio/ 

 

 

 

 

http://www.sagratcorelvendrell.cat/
mailto:escolaadults@cunit.orga
http://www.elvendrelleduca.cat/
mailto:escolaadults@cunit.orga
http://www.elvendrelleduca.cat/
mailto:ioc@ioc.cat


   

 

   

 

PFI 
(programes de formació i inserció) 

 
Els programes de formació i inserció (PFI) són voluntaris i duren un curs 
acadèmic. Estan destinats a joves d'entre 16 i 21 anys que han deixat 
l'educació secundària obligatòria i no segueixen els estudis en el sistema 
educatiu ni participen en cap acció formativa. L'objectiu dels PFI és 
proporcionar-los, d'una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a 
la formació professional) i, de l'altra, l'aprenentatge imprescindible per 
accedir al mercat de treball.  
Les seves famílies professionals son:  

Administració i gestió, agrària, arts gràfiques, comerç i màrqueting, 
edificació i obra civil, electricitat i electrònica, fabricació mecànica, fusta, 
moble i suro, hoteleria i turisme, imatge personal, indústries alimentàries,  
informàtica i comunicacions, instal·lació i manteniment, tèxtil, confecció i 
pell, transport i manteniment de vehicles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRES A LA COMARCA 
 

PTT DE CALAFELL 
C/ Jaume Pallarès, s/n (Institut Camí de Mar)  43820 Calafell  977 69 17 34 
e3960006@xtec.cat 
http://pttcalafell.blogspot.com.es/ 

• Auxiliar de vendes, oficines i atenció al públic. 

• Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis. 

• Auxiliar en hoteleria, cuina i serveis de restauració. 
 
ESCOLA DE TURISME DEL BAIX PENEDÈS 
Av. Palfuriana, 104  43880 Coma-ruga (El Vendrell)  607 37 90 50 / 607 51 91 64 
info@escolaturismebp.org 

www.escolaturismebp.org 

• Auxiliar d'hoteleria: cuina. 
 
INSTITUT ANDREU NIN 
Av. Palau Rabassó, 18  43700 El Vendrell  877 05 69 21 
http://insandreunin.cat/ 

• Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. 

• Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers. 

Aquí us deixem més informació: 

• PFI 
 

mailto:e3960006@xtec.cat
mailto:info@escolaturismebp.org
http://www.escolaturismebp.org/
http://insandreunin.cat/
http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/PFI_CA.pdf


   

 

   

 

BAT 
(batxillerat) 

 
 

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

 

 

 
 
 
 
CENTRES A LA COMARCA 

 
 

• PRESENCIAL A INSTITUTS 

 
INSTITUT DE L'ARBOÇ 

Av/ Pompeu Fabra, s/n  43720 L'Arboç  977 67 10 65 
http://agora.xtec.cat/inslarboc/ 

• BAT: humanitats i ciències socials  / ciències i tecnologia 
 
EFA (Escola Familiar Agrària) CAMP JOLIU 

Carretera N-340, km 1202  43720 L'Arboç  977 67 01 02 
http://www.campjoliu.org/ 
(Centre concertat) 

• BAT: humanitats i ciències socials  / ciències i tecnologia 
 
INSTITUT COSTER DE LA TORRE 

Av. de la Diputació, s/n  43717 La Bisbal del Penedès  977 16 91 83 

https://sites.google.com/costerdelatorre.com/institut 

• BAT: humanitats i ciències socials  / ciències i tecnologia 
 
INSTITUT CAMÍ DE MAR 

C/ Jaume Pallarès, s/n  43820 Calafell  977 69 57 11 
http://www.inscamidemar.cat/ 

• BAT: humanitats i ciències socials  / ciències i tecnologia 
 

Aquí us deixem més informació: 

• BAT 
 

http://agora.xtec.cat/inslarboc/
http://www.campjoliu.org/
https://sites.google.com/costerdelatorre.com/institut
http://www.inscamidemar.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/


   

 

   

 

 
INSTITUT LA TALAIA 

C/ Brasil, 8 (ESO/BAT), C/ Comte Gómez de Orbaneja, 108 (CFGM) 43882 Segur de 
Calafell  977159233 
http://www.institutlatalaia.cat/ 

• BAT: arts / humanitats i ciències socials 
 
INSTITUT ERNEST LLUCH I MARTÍ 
Av. del Castell, 8  43881 Cunit  977 67 43 40 
http://admin35596.wixsite.com/iernestlluch 

• BAT: humanitats i ciències socials  / ciències i tecnologia 
 
INSTITUT ANDREU NIN 

Av. Palau Rabassó, 18  43700 El Vendrell  877 05 69 21 
http://insandreunin.cat/ 

• BAT: ciències i tecnologia / humanitats i ciències socials 
 
INSTITUT BAIX PENEDÈS 

Av. Salvador Palau Rabassó, 1  43700 El Vendrell  977 66 70 82 
https://www.institutbaixpenedes.cat/ 
http://www.insbaixpenedes.cat/index.php?option=com_content&view=frontpage 

• BAT: arts  /  humanitats i ciències socials  / ciències i tecnologia 
 

INSTITUT MEDITERRÀNIA 

C/ Ramon Casas Carbó, 19  43700 El Vendrell  977 66 28 44 

http://agora.xtec.cat/iesmed/ 

• BAT: ciències i tecnologia / humanitats i ciències socials 
 
COL·LEGI SAGRAT COR 

Carretera de Valls, 26  43700 El Vendrell  977 66 01 73 
http://www.sagratcorelvendrell.cat/ 
(Centre concertat) 

• BAT: ciències i tecnologia / humanitats i ciències socials 

  

 
• A DISTÀNCIA 

 
INSTITUT BAIX PENEDÈS 

Av. Salvador Palau Rabassó, 1  43700 El Vendrell  977 66 70 82 
https://www.institutbaixpenedes.cat/ 
http://www.insbaixpenedes.cat/index.php?option=com_content&view=frontpage 
L’IOC Baix Penedès ofereix només estudis totalment telemàtics 

• BAT: Humanitats i ciències socials, Ciències i tecnologia 
 

IOC (INSTITUT OBERT DE CATALUNYA) 
Av. del Paral·lel 71 – 73, 08004 Barcelona  933 476 100  
ioc@ioc.cat 
https://ioc.xtec.cat/educacio/ 

• BAT: Humanitats i ciències socials, Ciències i tecnologia, i Arts 

http://www.institutlatalaia.cat/
http://admin35596.wixsite.com/iernestlluch
http://insandreunin.cat/
https://www.institutbaixpenedes.cat/
http://agora.xtec.cat/iesmed/
http://www.sagratcorelvendrell.cat/
https://www.institutbaixpenedes.cat/
mailto:ioc@ioc.cat


   

 

   

 

 

Preparació a les proves d'accés 
a la formació professional 

 
 

L'objectiu dels cursos d'accés és facilitar l'accés a la formació professional. 
La superació del curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà permet 
l'accés directe a aquests cicles. La superació del curs de preparació per a la 
incorporació als cicles de grau superior dona prioritat en els procediments 
d'admissió. Això no obstant, per accedir als ensenyaments d'arts plàstiques i 
disseny i als d'esports també cal superar les proves específiques d'accés 
corresponents. 
Els cursos de preparació formen per presentar-se a la part comuna, la part 
específica, o a totes dues, de les proves d'accés als cicles de grau mitjà o als 
de grau superior dels ensenyaments de formació professional, d'arts 
plàstiques i disseny, i els esportius. 
 

• Curs de preparació a les proves de grau mitjà  
Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau 
mitjà de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i d'ensenyaments 
esportius. 
 

• Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior  
El curs s'organitza en dues parts, la comuna i l'específica. En la part específica del 
curs cal triar una de les quatre opcions (cientificotecnològica, humanística i social, 
artística i esportiva), que és prioritària per als ensenyaments de formació 
professional als quals es vol accedir posteriorment. 
 

• Curs de preparació a les proves de grau superior  
Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau 
superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments 
esportius. L'alumnat pot preparar la part comuna de la prova, la part específica, o 
totes dues. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí us deixem més informació: 

• PROVES CICLES 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/prova-acces-gm/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/curs-preparacio-gs/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/prova-acces-gs/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/adults/estudis/preparacio-proves-acces/


   

 

   

 

CENTRES A LA COMARCA 

 
 

• PRESENCIAL A INSTITUTS 

 
INSTITUT ANDREU NIN 
Av. Palau Rabassó, 18  43700 El Vendrell  877 05 69 21 
http://insandreunin.cat/ 

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

 
 

• PRESENCIAL A ESCOLES D’ADULTS 

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

• Preparació per a la prova d'accés a CFGM 

 
CAL BOLAVÀ DE CALAFELL 
Av. Generalitat, 1 
43820 Calafell 
977 69 90 09 (ext 402) 
eduacio@calafell.org 

• Preparació per a la prova d'accés a CFGM 

CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS DOLORS PAUL 
Centre oficial reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 
C/ de la Creueta, s/n  43881 Cunit  977 67 46 01 
escolaadults@cunit.org 

facebook: Escola de Formació Dolors Paul 
twitter: @cfadolorspaul 

• Preparació per a la prova d'accés a CFGM 

• Preparació per a la prova d'accés a CFGS 
 
ESCOLA D'ADULTS DEL VENDRELL 
Av. de les Escoles, 17  43700 El Vendrell  977 15 56 74 
www.elvendrelleduca.cat 

• Curs de preparació per a les proves d'accés als CFGS 
 
 

• PRESENCIAL A ACADÈMIES 
 

L'ACADÈMIA 
Av. Mossèn Jaume Soler, 19  43820 Calafell  618 96 11 81 
info@academiasuport.es 

www.academiasuport.es 

• Preparació per les proves d'accés a cicles formatius i universitat. 

http://insandreunin.cat/
mailto:pij@arbocenc.cat
mailto:eduacio@calafell.org
mailto:escolaadults@cunit.org
http://www.elvendrelleduca.cat/
mailto:info@academiasuport.es
http://www.academiasuport.es/


   

 

   

 

 
ACADÈMIA L'ESTUDI 
Carrer Otó Ferrer, 7-9  43700 El Vendrell   977 66 19 39 

• Cursos de preparació per les proves d'accés a Grau Mitjà i Grau Superior. 

 
ESCOLA DE DRACS 
Camí de Tomoví, 1 local 2  43700 El Vendrell  977 15 41 03 
Carrer Alt Empordà, 25 43700 El Vendrell 977 89 30 35 
C. del Mar, 48  43820 Calafell  977 69 49 51 

info@escoladedracs.cat 
www.escoladedracs.cat 

• Proves d'accés o curs pont. 

 
XENÒLIT SERVEIS FORMATIUS I DE LLEURE 
Carrer Pau Casals, 65  43700 El Vendrell  977 66 04 14 
https://www.tusclasesparticulares.com/academia/xenolit-serveis-
formatiusidelleure.aspx 

• Proves d'accés. 
 
 

• A DISTÀNCIA 

 
INSTITUT BAIX PENEDÈS 

Av. Salvador Palau Rabassó, 1  43700 El Vendrell  977 66 70 82 
https://www.institutbaixpenedes.cat/ 
http://www.insbaixpenedes.cat/index.php?option=com_content&view=frontpage 

• Accés a cicles de grau superior 
 
IOC (INSTITUT OBERT DE CATALUNYA) 
Av. del Paral·lel 71 – 73, 08004 Barcelona  933 476 100  
ioc@ioc.cat 
https://ioc.xtec.cat/educacio/ 

• Curs de preparació per a les proves d'accés als CFGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@escoladedracs.cat
http://www.escoladedracs.cat/
https://www.tusclasesparticulares.com/academia/xenolit-serveis-formatius-i-de-lleure.aspx
https://www.tusclasesparticulares.com/academia/xenolit-serveis-formatius-i-de-lleure.aspx
https://www.institutbaixpenedes.cat/
mailto:ioc@ioc.cat


   

 

   

 

Formació professional 

(CFGM, CFGS I FP DUAL) 

 

 
La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses 
professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència 
professional i el coneixement propis de cada sector. 
 

La formació professional s’organitza per famílies professionals (Activitats 
físiques i esportives, administració i gestió, agrària, arts gràfiques, comerç i 
màrqueting, edificació i obra civil, electricitat i electrònica, energia i agua, 
fabricació mecànica, fusta, moble i suro, hoteleria i turisme, imatge i so, 
imatge personal, indústries alimentàries, indústries extractives, informàtica i 
comunicacions, instal·lació i manteniment, marítimopesquera, química, 

sanitat, seguretat i medi ambient, serveis socioculturals i a la comunitat, 
tèxtil, confecció i pell, transport i manteniment de vehicles), que ordenen els 
ensenyaments en cicles de grau mitjà (CFGM) i grau superior (CFGS). També 
trobem el format en FP dual. 
 
A més, també hi ha les famílies professionals de règim especial: 

 

• Arts plàstiques i disseny 
Els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny comprenen 
el conjunt d'accions formatives que capaciten per al desenvolupament 
qualificat de les diverses professions relacionades amb el disseny, les 
arts aplicades i els oficis artístics; permeten l'accés a l'ocupació i la 
participació activa en la vida social, cultural i econòmica, així com 
l'actualització i l’ampliació de les competències professionals i 
personals al llarg de la vida. Famílies professionals: Art floral, arts 
aplicades a la indumentària, arts aplicades al llibre, arts aplicades al 
mur, ceràmica artística, circ, comunicació gràfica i audiovisual, disseny 
d'interiors, disseny industrial, escultura, esmalts artístics, joieria d'art, 
teatre i tèxtils artístics. 
 

• Música 

Els ensenyaments professionals de música s'estructuren en sis cursos 
acadèmics que imparteixen conservatoris i centres professionals. En 
acabar s'obté el títol professional de Música en l'especialitat cursada. 
Les diferents especialitats: Àrea de cant, instruments de l'orquestra, 
instruments polifònics, instruments de la música moderna i el jazz, 
instruments de la música antiga (excepte orgue) i instruments 
tradicionals.  

 

• Dansa 

Els ensenyaments professionals de dansa s’estructuren en sis cursos 
acadèmics que imparteix un centre públic de la Diputació de Barcelona 
i dos centres de titularitat privada (al Maresme i a Tarragona). En 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/musica/professionals/cant/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/musica/professionals/orquestra/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/musica/professionals/orquestra/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/musica/professionals/polifonics/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/musica/professionals/musica-moderna-jazz/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/musica/professionals/musica-moderna-jazz/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/musica/professionals/musica-antiga/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/musica/professionals/tradicionals/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/musica/professionals/tradicionals/


   

 

   

 

acabar s’obté el títol professional de dansa de l’especialitat cursada 
Les diferents especialitats: Dansa Clàssica, dansa Contemporània o 
dansa Espanyola.  
 

• Ensenyaments esportius 

Els ensenyaments esportius capaciten per exercir professionalment la 
matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada. S'organitzen en 
cicles de grau mitjà o de grau superior i tenen una durada entre 750 i 
1.540 hores, repartides en un o dos cursos.  
Les diferents especialitats: Atletisme Basquetbol, busseig esportiu, 
esports d'hivern, esports de muntanya i escalada, esgrima, 
espeleologia, futbol i futbol sala, handbol, hípica, judo i defensa 
personal, piragüisme, salvament i socorrisme.  

 

 

➢ CFGM 
 

Tenen accés directe als cicles formatius de grau mitjà les persones que 
compleixen algun dels requisits següents: 
 

• Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria. 

• Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar. 

• Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de 
grau mitjà (CAM). 

• Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP), 

• Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics. 

• Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació 
professional inicial (PQPI). 

• Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. 

• Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior. 
 

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de 
superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 
17 anys l'any en què es fa la prova. 
 
Les persones que superen el cicle formatiu de grau mitjà obtenen un títol 
de tècnic, que els permet accedir: 
 

• Al batxillerat. 

• A un cicle de grau superior de formació professional. 

• Al món laboral. 
 

 
 

 
 
 

Aquí us deixem més informació: 
o CFGM 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/modalitats/atletisme/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/modalitats/basquet/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/modalitats/busseig/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/modalitats/busseig/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/modalitats/hivern/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/modalitats/muntanya-escalada/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/modalitats/esgrima/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/modalitats/esgrima/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/modalitats/espeleologia/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/modalitats/handbol/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/modalitats/hipica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/modalitats/judo/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/modalitats/judo/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles/gm/


   

 

   

 

CENTRES A LA COMARCA 

 
 

• PRESENCIAL A INSTITUTS 

 
INSTITUT CAMÍ DE MAR 
C/ Jaume Pallarès, s/n  43820 Calafell  977 69 57 11 
http://www.inscamidemar.cat/ 
- CFGM:  

• Gestió administrativa  

• Sistemes microinformàtics i xarxes 
 
INSTITUT LA TALAIA 
C/ Brasil, 8 (ESO/BAT), C/ Comte Gómez de Orbaneja, 108 (CFGM) 43882 Segur de 
Calafell  977159233 
http://www.institutlatalaia.cat/ 
- CFGM: 

•  Jardineria i floristeria 
 
INSTITUT ERNEST LLUCH I MARTÍ 
Av. del Castell, 8  43881 Cunit  977 67 43 40 
http://admin35596.wixsite.com/iernestlluch 

- CFGM:  

• Perruqueria i cosmètica capil·lar  

• Sistemes microinformàtics i xarxes 
 
INSTITUT ANDREU NIN 
Av. Palau Rabassó, 18  43700 El Vendrell  877 05 69 21 
http://insandreunin.cat/ 
-CFGM:  

• Gestió administrativa   

• Gestió administrativa (àmbit jurídic)  

• Activitats comercials  

• Instal·lacions elèctriques i automàtiques  

• Electromecànica de vehicles automòbils   

• Cures auxiliars d'infermeria  

• Atenció a les persones en situació de dependència 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inscamidemar.cat/
http://www.institutlatalaia.cat/
http://admin35596.wixsite.com/iernestlluch
http://insandreunin.cat/


   

 

   

 

• A DISTÀNCIA 
 

IOC INSTITUT OBERT DE CATALUNYA) 
Av. del Paral·lel 71 – 73, 08004 Barcelona  933 476 100  
ioc@ioc.cat 
https://ioc.xtec.cat/educacio/ 
-CFGM:  

• Gestió administrativa 

• Instal·lacions elèctriques automàtiques 

• Cures auxiliars d'infermeria 

• Atenció a les persones en situació de dependència 

• Sistemes microinformàtics i xarxes 

• Emergències sanitàries 
 
 

➢ CFGS 

 
 

Tenen accés directe als cicles formatius de grau superior les persones 
que compleixen algun dels requisits següents: 

 

• Tenir el títol de batxillerat. 

• Tenir el títol de tècnic de formació professional (Encara que se li dona 
preferència als alumnes que tinguin batxillerat o la prova d'accés) o 
tècnic superior de formació professional o tècnic especialista. 

• Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de 
grau superior. 

• Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de 
batxillerat experimental. 

• Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el 
preuniversitari. 

• Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat 
polivalent (BUP). 

• Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent. 

• Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. 
 

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de 
superar una prova d’accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys 
o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova. 

 
Les persones que superen un cicle formatiu de grau superior obtenen el 
títol de tècnic superior, que els permet accedir: 

 

• A qualsevol estudi universitari oficial de grau (poden obtenir 
convalidació de crèdits universitaris ECTS). 

• Al món laboral.  
 

 
Aquí us deixem més informació: 

o CFGS 
 

mailto:ioc@ioc.cat
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles/gs/


   

 

   

 

CENTRES A LA COMARCA 

 
 

• PRESENCIAL A INSTITUTS 

 
INSTITUT CAMÍ DE MAR 
C/ Jaume Pallarès, s/n  43820 Calafell  977 69 57 11 
http://www.inscamidemar.cat/ 
- CFGS:  

• Desenvolupament d'aplicacions web 
 
INSTITUT ANDREU NIN 
Av. Palau Rabassó, 18  43700 El Vendrell  877 05 69 21 
http://insandreunin.cat/ 
- CFGS:  
 

• Animació d'activitats físiques i esportives  

• Educació infantil  

• Gestió  de vendes i espais comercials  

• Administració i finances  

• Automoció  

• Automatització i robòtica industrial 

• Desenvolupament virtual de l'automòbil (disseny de fabricació mecànica) 
 
 

• A DISTÀNCIA 

 
IOC INSTITUT OBERT DE CATALUNYA) 
Av. del Paral·lel 71 – 73, 08004 Barcelona  933 476 100  
ioc@ioc.cat 
https://ioc.xtec.cat/educacio/ 
 

• Administració i finances 

• Assistència a la direcció  

• Educació infantil 

• Integració social  

• Administració de sistemes informàtics en xarxa  

• Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma  

• Desenvolupament d'aplicacions web  

• Comerç internacional  

• Prevenció de riscos professionals  

• Animacions 3D, jocs i entorns interactius 
 
 
 
 
 
 

http://www.inscamidemar.cat/
http://insandreunin.cat/
mailto:ioc@ioc.cat
https://ioc.xtec.cat/educacio/


   

 

   

 

➢ FP DUAL 

 
 

Amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la 
formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els 

centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels 
alumnes. 
L'alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L'altra 
part l'obté mitjançant les activitats formatives i productives en l'empresa. La 
flexibilitat organitzativa de la formació professional permet acordar, 
mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, aquesta distribució de la 
formació. 
L'estada a l'empresa es divideix en dues fases: 

• En la primera, l'alumne s'hi incorpora per realitzar unes pràctiques i 
adaptar-se al funcionament de l'empresa. 

• En finalitzar aquest període, s'inicia l'estada remunerada en modalitat 
de contracte o de beca, atenent als criteris d'accés prèviament 
acordats entre l'empresa i el centre de formació. 

La col·laboració entre el centre i l'empresa es formalitza mitjançant un 

conveni de col·laboració amb empreses de diferents sectors. 

 
 

 

 
 
 
 
CENTRES A LA COMARCA 

 
INSTITUT ANDREU NIN 
Av. Palau Rabassó, 18  43700 El Vendrell  877 05 69 21 
http://insandreunin.cat  
- CFGS:  

• Animació d'activitats físiques i esportives 

• Activitats comercials 

• Gestió de vendes i espais comercials 

• Automatització i robòtica industrial 

• Automoció 
 
INSTITUT LA TALAIA 
C/ Brasil, 8 (ESO/BAT), C/ Comte Gómez de Orbaneja, 108 (CFGM) 43882 Segur de 
Calafell  977159233 
http://www.institutlatalaia.cat/ 
- CFGM: 

•  Jardineria i floristeria 
 

Aquí us deixem més informació: 
o FP DUAL 

 

http://insandreunin.cat/
http://www.institutlatalaia.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/fp-dual/


   

 

   

 

PROVES D’ACCÉS A LA 
UNIVERSITAT 

 
 

La Prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat té com a 
objectiu valorar la teva maduresa acadèmica, els coneixements i les 
competències adquirides per l'alumnat de batxillerat. Fins l’entrada en vigor 
de la norma resultant d’un Pacte d’Estat per l’Educació fer la prova 
d'avaluació de batxillerat no és un requisit per obtenir el títol de Batxillerat, 
però és un requisit per accedir a les universitats. 
 

• Qui pot fer-la? 
 
• Alumnes de 2n curs de batxillerat (Catalunya). 
• Alumnes que hagin aprovat les proves a Catalunya i vulguin millorar 

nota. 
• Alumnes de cicle formatiu de grau superior (CFGS). 
• Altres supòsits:  

o Alumnes de fora de Catalunya. 
o Alumnes de sistemes educatius de la Unió Europea o Estats 

amb acords internacionals, en règim de reciprocitat. 
o Alumnes de sistemes educatius d'estats no membres de la 

Unió Europea o estats sense acords internacionals, en règim 
de reciprocitat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Altres proves: 
 

• La prova d'accés a la universitat per a les persones més grans de 25 
anys són comunes per al conjunt de les universitats de Catalunya. 
Consten d’una part comuna, igual per a tots els candidats/es, i una part 
específica, segons l'opció triada. Cada candidat/a disposa d'un nombre 
il·limitat de convocatòries per superar les proves i per millorar la 

qualificació obtinguda. La nota més alta serà aquella que prevaldrà per 
accedir a la universitat. 
 

• Podran accedir a la universitat les persones més grans de 40 anys que 
acreditin experiència laboral o professional relacionada amb un 
ensenyament de grau i que no disposin de cap titulació acadèmica que 
habiliti per accedir a la universitat per altres vies d’accés. L'accés per 

Aquí us deixem més informació: 
o PAU 

 

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/


   

 

   

 

a més grans de 40 anys es convoca una vegada a l’any i només es pot 
sol·licitar per a un únic centre d’estudi de les universitats catalanes. 

 

• Més grans de 45 anys: si superes la prova, hauràs de formalitzar la 
preinscripció universitària al portal d’accés a la universitat, per 
sol·licitar el centre d’estudi on vols accedir, durant el termini establert 

al calendari de preinscripció universitària. 
Un cop finalitzat el termini, la universitat es posarà en contacte amb tu 
per informar-te del dia i l’hora de l’entrevista, per les vies de 
comunicació que consideri oportunes. Caldrà estar atent al correu 
electrònic i/o als telèfons de contacte facilitats al perfil d’usuari del 
portal. 
Si el resultat de l’entrevista és APTE/A, hauràs de consultar 
l’assignació de places al portal d’accés a la universitat segons el 
calendari establert. 
L’alumnat que no ha formalitzat la matrícula a la convocatòria vigent, 
encara que hagi superat la prova en convocatòries anteriors, no podrà 
realitzar l’entrevista. 

 
 

 

 

 
 

• PRESENCIAL A ESCOLA D’ADULTS 

 
ESCOLA D'ADULTS DEL VENDRELL 
Av. de les Escoles, 17  43700 El Vendrell  977 15 56 74 
www.elvendrelleduca.cat 

• Curs de preparació per a les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 
i 45  anys. 
 

 

• A DISTÀNCIA 

 
IOC (INSTITUT OBERT DE CATALUNYA) 
Av. del Paral·lel 71 – 73, 08004 Barcelona  933 476 100  
ioc@ioc.cat 
https://ioc.xtec.cat/educacio/ 

• Curs de preparació per a les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 
i 45  anys. 

 

 

Aquí us deixem més informació: 
o ACCÉS +25/+40/+45 

 

http://www.elvendrelleduca.cat/
mailto:ioc@ioc.cat
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Acces-a-la-universitat-per-a-mes-grans-de-25-40-i-45-anys


   

 

   

 

UNIVERSITAT 
 
 

El sistema universitari català està format per 12 universitats, de les quals 7 són 
públiques, 4 privades i 1 no presencial. 
D'acord amb els objectius establerts per l'EEES (Espai Europeu d'Educació 
Superior), actualment els estudis universitaris s'estructuren en: 
 
Graus: els títols de grau són de 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer 
and Accumulation System), que equivalen a un període mínim de 4 anys. 
Aquests estudis s'equiparen a les antigues diplomatures i llicenciatures. 
S'estructuren en les següents branques: arts i humanitats, ciències, ciències 
de la salut, ciències socials i jurídiques, i enginyeria i arquitectura. 
 
Màsters: per accedir a aquests estudis cal estar en possessió del títol de grau 
o altres titulacions universitàries oficials. Per obtenir el títol de màster cal 
haver fet entre 60 i 120 crèdits ECTS, que equivalen a un període d'entre 1 i 2 
anys. 
 
Doctorat: són estudis especialitzats i per accedir-hi cal estar en possessió d'un 
títol de màster. Consten d'un període de formació i d'un d'investigació, que 
integren el programa de doctorat. 
 
 
Als graus s'hi pot accedir: 
 Un cop superat el batxillerat, a través de les proves d'accés a la universitat 

(PAU) o la selectivitat, que es faran segons la modalitat de batxillerat que 
s'hagi cursat. 

 Amb la prova d'accés per a més grans de 25 anys i més grans de 45 anys. 
 Amb la prova d'accés per a més grans de 40 anys amb acreditació 

d'experiència laboral o professional. 
 Un cop s'ha superat un curs de formació professional de grau superior, 

també s'hi pot accedir mitjançant una preinscripció. 
 Des d'altres titulacions universitàries. 
 Des de sistemes educatius estrangers. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Aquí us deixem més informació: 
o UNI 

 

http://universitats.gencat.cat/ca/inici


   

 

   

 

CENTRES A LA COMARCA 

 
 

• PRESENCIAL 

 
SEU BAIX PENEDÈS URV 
Av. Palfuriana, 104, 43880 El Vendrell 
977 68 49 52 

• Grau: 
o Grau d’Educació Infantil 
o Grau d’Infermeria 

 
 

• A DISTÀNCIA 

 
La UOC i la UNED són les dues universitats públiques on es poden cursar en 
línia. 
 
Us deixem un cercador d'universitats en línia privades i combinades 
(presencial/en línia): 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aquí us deixem més informació: 
o UNI ON LINE 

http://www.urv.cat/cae/graus/graudeducacioinfantil.html
http://www.urv.cat/cae/graus/graudinfermeria.html
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/aprendre_per_internet/estudis_universitaris_on_line/


   

 

   

 

Ensenyaments artístics 
 

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

 
 
CENTRES A LA COMARCA 

 
 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA TRADICIONAL DEL PENEDÈS A L'ARBOÇ 
Carrer del Nord, s/n  43720 L'Arboç  636 14 35 94 

www.auladesons.cat 
auladesons@auladesons.cat 

• Escola de música especialitzada en l’ensenyament dels instruments 
tradicionals dels països catalans. 

• Cursos: sensibilització musical (nens de 3 a 6 anys), llenguatge musical, timbal, 
bateria, gralla, tarota, sac de gemecs, flabiol i tamborí, trombó, fiscorn, 
bombardí, trompeta, guitarra, acordió i violí. 

 
ESCOLA DE PUNTES AL COIXÍ DE L'ARBOÇ 
Museu de Puntes al Coixí. 
Carrer Major 37 bxs. 43720 L’Arboç 977 167 725 
museupuntes@arbocenc.cat 
www.arbocenc.cat 

• Escola de la Generalitat gestionada per la Fundació Privada Museu de Puntes 
al Coixí de l’Arboç. Ensenyament de les tècniques autòctones de la Punta al 
Coixí Arbocenca. 

• Cursos: Curs d’hivern, cursos d’estiu i consultes especialitzades. 
 
MARDEFANG (TALLER DE CERÀMICA) 
C/ Doctor Vives Mañé, 6  43720 l'Arboç  646 90 08 62 / 977167169 

www.mardefang.com 

mardefang@hotmail.com 

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

 
ESCOLA DE DANSA L'ESTUDI 
C. Jussà, 9  43720 l'Arboç  977 67 07 23 / 677 27 02 83 

dansa.estudi@gmail.com 

http://estudidansa.blogspot.com    

• Dansa a partir dels 2 anys: lúdica, creativa, clàssica, jazz, contemporània. 

• Adults: ioga, tallers de dansa oriental, correcció postural i estiraments. 

http://www.auladesons.cat/
mailto:auladesons@auladesons.cat
mailto:museupuntes@arbocenc.cat
http://www.arbocenc.cat/
http://www.mardefang.com/
mailto:mardefang@hotmail.com
mailto:dansa.estudi@gmail.com
http://estudidansa.blogspot.com/


   

 

   

 

 
ESCOLA DE YOGA & DANSA BLAUSOL (L’Arboç i Calafell) 
www.blausol.ml 
infoblausol@gmail.com    

• Especialitzada en les ensenyances de YOGA: hatha/ kundalini / lyengar / 
YingYoga / Pilates i Meditació. 

• Nivells d’iniciació, mig i avançat per a adults. En l’àmbit infantil, Dança 
Creativa i Yoga a partir dels 4 anys. Tel. 608757677 

 
CREART'S  
Carrer Dinamarca, 8, 43882 Calafell 
637 38 00 37 

https://www.facebook.com/crearts.calafell/ 
crearts.calafell@gmail.com 

• Escola d'Arts Escèniques i Multimèdia 

• Estudi de dansa · Escola · Teatre d'actuacions 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BANYERES DEL PENEDÈS 
Escola "Mare de Déu del Priorat" 
Avinguda Verge del Priorat, s/n 43711 Banyeres del Penedès. 
Informació a l’Escola de Música Contrapunt, 608 98 72 87 
escolacontrapunt@gmail.com 

https://sites.google.com/site/musicacontrapunt/ 

• Ensenyaments d'iniciació, de nivell elemental i mitjà: violí, viola, violoncel, 
contrabaix/baix elèctric, trompeta, trombó, clarinet, saxo, piano, guitarra, 
bateria/percussió, gralla, veu. 

 
AGRUPACIÓ DE PUNTAIRES BELLVEI 
Passeig de les escoles, s/n (HOTEL D'ENTITATS) 
Encarna  977 16 84 34 

• Donar a conèixer mitjançant cursos d’iniciació i perfeccionament a les puntes 
de coixí, una tradició molt antiga i arrelada a la nostra terra i en especial a la 
nostra comarca. 

 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BELLVEI 
Escola Pública La Muntanyeta 
Carrer Montserrat, 0, 43719 Bellvei. 
Informació a l’Escola de Música Contrapunt, 608 98 72 87 
escolacontrapunt@gmail.com 

https://sites.google.com/site/musicacontrapunt/ 

• Ensenyaments d'iniciació, de nivell elemental i mitjà: violí, viola, violoncel, 
contrabaix/baix elèctric, trompeta, trombó, clarinet, saxo, piano, guitarra, 
bateria/percussió, gralla, veu. 

 

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

http://www.blausol.ml/
mailto:infoblausol@gmail.com
https://www.facebook.com/crearts.calafell/
mailto:crearts.calafell@gmail.com?__xts__=
https://www.facebook.com/search/str/Estudi+de+dansa/keywords_pages/?ref=page_about_category
https://www.facebook.com/search/str/Escola/keywords_pages/?ref=page_about_category
https://www.facebook.com/search/str/Teatre+d%27actuacions/keywords_pages/?ref=page_about_category
mailto:escolacontrapunt@gmail.com
https://sites.google.com/site/musicacontrapunt/
mailto:escolacontrapunt@gmail.com
https://sites.google.com/site/musicacontrapunt/


   

 

   

 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CALAFELL 
Escola Sta. Creu 
C/ Joan Nin, 5-7  43820 Calafell   
Informació a l’Escola de Música Contrapunt, 608 98 72 87 
escolacontrapunt@gmail.com 

https://sites.google.com/site/musicacontrapunt/   

• Ensenyaments d'iniciació, de nivell elemental i mitjà: Violí, violoncel, trompeta, 
trombó, saxo, clarinet, guitarra, piano i bateria/percussió. 

 
ESCOLA DE DANSA DE CALAFELL 

Pavelló Jaume Vilamajor 
Av. Alemanya, 1  43882 Segur de Calafell  977 16 49 98 
 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CUNIT 
Escola Pompeu Fabra 
Av. Barcelona, 70, 43881 Cunit   
Informació a l’Escola de Música Contrapunt, 608 98 72 87 
escolacontrapunt@gmail.com 

https://sites.google.com/site/musicacontrapunt/   

• Ensenyaments d'iniciació, de nivell elemental i mitjà: violí, violoncel, trompeta, 
trombó, saxo, flauta travessera, guitarra, piano, Bateria/percussió i baix elèctric. 

 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SANTA OLIVA 
Escola "Parellada" 
Zona Escolar 43710 Santa Oliva. 
Informació a l’Escola de Música Contrapunt, 608 98 72 87 

escolacontrapunt@gmail.com 

https://sites.google.com/site/musicacontrapunt/ 

• Ensenyaments d'iniciació, de nivell elemental i mitjà: violí, viola, violoncel, 
contrabaix/baix elèctric, trompeta, trombó, clarinet, saxo, piano, guitarra, 
bateria/percussió, gralla, veu. 

 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SANT JAUME DELS DOMENYS 
Escola "Quatre Vents" 
Carrer La Carretera, s/n 43713  Sant Jaume dels Domenys. 
Informació a l’Escola de Música Contrapunt, 608 98 72 87 
escolacontrapunt@gmail.com 

https://sites.google.com/site/musicacontrapunt/ 

• Ensenyaments d'iniciació, de nivell elemental i mitjà: violí, viola, violoncel, 
contrabaix/baix elèctric, trompeta, trombó, clarinet, saxo, piano, guitarra, 
bateria/percussió, gralla, veu. 

 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LLORENÇ DEL PENEDÈS 
Escola "Les Cometes" 
C/ de les Escoles s/n 43712 Llorenç del Penedès. 
Informació a l’Escola de Música Contrapunt, 608 98 72 87 
escolacontrapunt@gmail.com 

https://sites.google.com/site/musicacontrapunt/   

• Ensenyaments d'iniciació, de nivell elemental i mitjà: violí, viola, violoncel, 
contrabaix/baix elèctric, trompeta, trombó, clarinet, saxo, piano, guitarra, 

mailto:escolacontrapunt@gmail.com
https://sites.google.com/site/musicacontrapunt/
mailto:escolacontrapunt@gmail.com
https://sites.google.com/site/musicacontrapunt/
mailto:escolacontrapunt@gmail.com
https://sites.google.com/site/musicacontrapunt/
mailto:escolacontrapunt@gmail.com
https://sites.google.com/site/musicacontrapunt/
mailto:escolacontrapunt@gmail.com
https://sites.google.com/site/musicacontrapunt/


   

 

   

 

bateria/percussió, gralla, veu. 
 
ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL PAU CASALS DEL VENDRELL 
Passatge del Tívoli, 3-7  43700 El Vendrell  977 66 33 06 
escolamusica@elvendrell.net 
www.escolamusicapaucasals.cat 

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

 
MÚSICS 
Centre d'estudis musicals del Vendrell 
Carrer Muralla, 22  43700 El Vendrell  977 66 51 65 

musics@musicsvendrell.com 

www.musicsvendrell.com 

• Estils: música moderna i jazz, flamenc, tradicional, clàssica. 

• Programa específic per accedir a les proves dels estudis superiors de jazz i 
música moderna. Llenguatge musical, harmonia moderna, arranjaments, violí, 
viola, guitarra, guitarra flamenca, piano, flauta travessera, clarinet, saxo, 
trompeta, trombó, tuba, contrabaix, baix, bateria, percussió, teclats, gralla, viola 
de roda, sac de gemecs, tarota, flabiol i tamborí, timbal, combo, conjunt 
instrumental, conjunt coral, cant, cor gospel, big band, orquestra, informàtica 
musical. 

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

• Ceràmica, pintura, esmalt, dibuix artístic, collage, escultura, gravats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:escolamusica@elvendrell.net
http://www.escolamusicapaucasals.cat/
mailto:musics@musicsvendrell.com
http://www.musicsvendrell.com/


   

 

   

 

Ensenyaments d'esports 
 
 
Els ensenyaments d'esports capaciten per exercir professionalment la matèria 
esportiva en la modalitat i especialitat cursada. 
Alguns d'aquests ensenyaments es poden cursar dins del sistema educatiu 
formal a través dels cicles formatius o mitjançant cursos reconeguts pels ens 
pertinents (federacions, escoles reconegudes...). 
 
 

CENTRES A LA COMARCA 

 
 

• L’ARBOÇ 

 
ESCOLA FUTBOL BASE L'ARBOÇ 
Av. Tarragona, 104, 43720 L'Arboç, Tarragona 
675287171 / cflarboc@gmail.com 

 
ESCOLA DE BÀSQUET L'ARBOÇ 

Club Bàsquet L'Arboç 
Plç Catalunya, S/N Arboç 
basquetarbocenc@gmail.com 

 
 

• BANYERES 

 
ESCOLA CLUB DE FUTBOL BANYERES 
Camí Camp de Futbol, s/n (43711 Banyeres del Penedès) 

Adreça: Hotel d’Entitats de Banyeres, Banyeres del Penedès 

 

 

• BELLVEI 

 

ESCOLA DE FUTBOL  ATLÈTIC BELLVEI  
c/ Montserrat, 37, 43719 Bellvei 
 977663839 
 
CLUB DE BASQUET BELLVEI 
C/ Poliesportiu 32 – 43719 Bellveí  
605 48 81 63 
 
COMETA VOLEIBOL BELLVEI 
C/ Poliesportiu 32 – 43719 Bellveí  
info@cometa.club 

mailto:cflarboc@gmail.com
https://basquetarbocenc.cat/galeria/
mailto:basquetarbocenc@gmail.com


   

 

   

 

CLUB FUTBOL SALA BELLVEI PLATENSE 
C/ Poliesportiu 32 – 43719 Bellveí  
 
 

• LA BISBAL DEL PENEDÈS 

 
ESCOLA DE FUTBOL JOVENTUT BISBALENCA CF 
Avda. Baix Penedès, s/n (43717 La Bisbal del Penedès) 
678 075 344 

 
 

• CALAFELL 

 
ESCOLA DE BÀSQUET DE CALAFELL 
Pavelló Jaume Vilamajor  43882 Segur de Calafell  977 16 49 98 
Organitza: Club de bàsquet Calafell 
 
ESCOLA DE FUTBOL DE CALAFELL 
Camp municipal d'esports de Calafell 
Pg. de la unió, s/n  43820 Calafell  647 75 22 06 
Organitza: Escola de futbol base de Calafell 
 
ESCOLA DE FUTBOL DE SEGUR DE CALAFELL 
Camp municipal d'esports de Segur de Calafell 
43882 Segur de Calafell  977 16 35 15 
Organitza: Unió esportiva Segur 
 
ESCOLA D'HOQUEI I PATINATGE ARTÍSTIC DE CALAFELL 
Pavelló Joan Ortoll 
Pg. de la unió, s/n  43820 Calafell  977 69 27 09 
Organitza: Club patí Calafell 
 
ESCOLA DE TENNIS DE CALAFELL 
Pistes de tennis de Calafell Park 
43820 Calafell  677 41 96 76 
 
ESCOLA DE VELA DE CALAFELL "Mar mític, mar lúdic" 
Davant la Confraria de Pescadors de Calafell 
43820 Calafell  609 66 95 06 / 677 41 96 76 
 
 

• CUNIT 

 
CLUB ESPORTIU "BUDOKAN KASA" CUNIT 

Pavelló Poliesportiu Municipal Cunit  
C/ les Sorres, 17 43881 Cunit 
653911357 / budokan-kasa@hotmail.com 

 
 

http://budokankasa.com/
mailto:budokan-kasa@hotmail.com


   

 

   

 

ASSOCIACIÓ BÀSQUET CUNIT 
Pavelló Poliesportiu Municipal Cunit  
C/ les Sorres, 17 43881 Cunit 
Victor 977165677 / 695674558 / estfercon@yahoo.es 
 

CLUB ESPORTIU PENEDÈS MARÍTIM 
David 625 936 967 cepenedesmaritim@gmail.com 
 

CLUB SPORTS TENNIS CUNIT 
Ctra. Cunit a Clariana, 27, 43881 Cunit 
977 67 61 03 / ctcunit@ctcunit.com 

 
CLUB TAEKWONDO MY JU CUNIT 
C/ Costa Daurada, 1, 43881 Cunit 
Juan Carlos 644 542 739 / tkdcunit72@hotmail.com 

 
CLUB VOLEI FEMENÍ CUNIT 
C/ Europa, 39 43881 Cunit  
Noemí / 635695608 / cvcunit@gmail.com / http://www.cvcunit.com  
 
ESCOLA DE FUTBOL MUNICIPAL DE CUNIT 
Regidoria d'esports  C/ Major, 12  43882 Cunit  977 67 44 39 
esports@cunit.org 

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

• LLORENÇ DEL PENEDÈS 

 
ESCOLA DE FUTBOL DE LLORENÇ 
Associació esportiva Ramon Sicart 
Zona esportiva municipal  43712 Llorenç del Penedès  676 29 43 40 
aersllorens@gmail.com 

 
ESCOLA DE BÀSQUET DE LLORENÇ 
Club Bàsquet Llorenç 
Zona esportiva municipal  43712 Llorenç del Penedès 
basquetllorenc@gmail.com 

 
ESCOLA DE PATINATGE ARTÍSTIC DE LLORENÇ 
Club Patí Llorenç 
Zona esportiva municipal  43712 Llorenç del Penedès 
cpllorenc@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.basquetcatala.cat/club/2524
mailto:estfercon@yahoo.es
mailto:cepenedesmaritim@gmail.com
https://www.google.es/search?q=Club+Sports+Tennis+Cunit&oq=Club+Sports+Tennis+Cunit&aqs=chrome..69i57j69i60j0.998j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:ctcunit@ctcunit.com
mailto:tkdcunit72@hotmail.com
http://www.cvcunit.com/
mailto:esports@cunit.org
mailto:aersllorens@gmail.com
mailto:aersllorens@gmail.com
mailto:basquetllorenc@gmail.com
mailto:cpllorenc@hotmail.com


   

 

   

 

• SANT JAUME DELS DOMENYS 

 
CLUB DE FUTBOL BASE MARC BARTRA 
Sant Jaume dels Domenys i Banyeres del Penedès 
Camp municipal Palau i Rabassó de Sant Jaume 
693 35 14 04 
futbolbasemb@gmail.com 

 

 

• SANTA OLIVA 

 
ESCOLA DE FUTBOL DE STA. OLIVA 

Santa Oliva 43710 

Camp Municipal d'esports de Santa Oliva 
977 67 96 63 
 
 

• EL VENDRELL 

 
ESCOLES ESPORTIVES DEL VENDRELL 
www.elvendrellesports.cat 

 
ASSOCIACIÓ BÀSQUET EL VENDRELL 
Pavelló municipal d'esports (Av/ Camp d'Esports, 36-38) 
basquet.escolar@basqetvendrell.cat 
www.basquetvendrell.cat 
645 88 77 62 
 
CLUB ESCOLA HANDBOL VENDRELL 
Pavelló municipal d'esports (Av/ Camp d'Esports, 36-38) 
escolahandbolvendrell@gmail.com 

www.handbolvendrell.wordpress.com 

677 55 79 70 
 
CLUB TENNIS COMA-RUGA ATLÈTIC 
Complex Esportiu Club Tennis Vendrell (Ctra/ Sant Vicenç, 71-79) 
www.clubtenniscomarruga.net 
 
PÀDEL 
Consell Esportiu del Baix Penedès 
Complex Esportiu Club Tennis Vendrell (Ctra/ Sant Vicenç, 71-79) 
626 14 13 22 
 
 
PATINATGE ARTÍSTIC 
Club d'Esports Vendrell (C/ Colom, s/n) 
cevendrell.patinatge@hotmail.com 

637 83 45 51 
 
 

mailto:futbolbasemb@gmail.com
https://correu.ccbp.cat/owa/redir.aspx?C=LhySBIRztUqqhxw5_4aLXrjOynZe2dII_fsVEGaots4ccK1xuq5mGe_5J02UiqILQ36PDyMZWvY.&URL=http%3A%2F%2Fwww.elvendrellesports.cat
mailto:basquet.escolar@basqetvendrell.cat
http://www.basquetvendrell.cat/
mailto:escolahandbolvendrell@gmail.com
http://www.handbolvendrell.wordpress.com/
http://www.clubtenniscomarruga.net/
mailto:cevendrell.patinatge@hotmail.com


   

 

   

 

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA 
Pavelló Pau Casals (av/ Salvador Palau i Rabassó, s/n) 
Club Rítmica el Vendrell 
clubritmicaelvendrell@gmail.com 

www.ritmicaelvendrell.wordpress.com 

615 59 16 29 
 
GIMNÀSTICA DE TRAMPOLÍ 
Club d'Esports Vendrell (C/ Colom, s/n)  610 07 54 28 
 
ESCOLA D'ATLETISME EL CLUB RUNNERS DEL VENDRELL 
Pista d'atletisme municipal (Av/ Camp d'Esports, 36-38)  629 40 41 01 
 
ESCOLA DEL CLUB FUTBOL SALA VENDRELL 
Pavelló Santa Maria del Mar (Coma-ruga) i Pavelló Municipal del Vendrell 
692 94 08 42 
 
ESCOLA DE FUTBOL DE LA UNIÓ ESPORTIVA TANCAT 
Camp Municipal UE Tancat (Camí de Roda, 3) 
www.uetancat.wordpress.com 

977 66 72 32 
 
ESCOLA DE NATACIÓ 
Patronat Municipal d'Esports del Vendrell 
Piscina de l'Avinguda del Camp d'Esports – 977 18 26 28 
Piscina del Carrer Dr. Robert – 977 15 57 98 

 
CURSOS ESPORTIUS del Consell Esportiu del Baix Penedès 
Crta. de St. Vicenç, 71-79  43700 El Vendrell  626 14 13 22 / 618 58 32 56 
www.cebp.cat 
info@cebp.cat 
CIATES: cursos d'iniciació a tècnics d'esports base, amb les següents especialitats: 
monitors de tots els esports (tant d'equips com individuals), arbitratge en l'esport 
escolar,   jocs i esport en edat escolar, gestió d'entitats esportives, esports en 
instal·lacions esportives convencionals, activitats físiques per a gent gran, activitats 
fisicoesportives en el medi natural. Tenen el reconeixement de l'Escola Catalana de 
l'Esport del Consell Català de l'Esport. 
CURSOS DE MONITORS ESPORTIUS en totes les modalitats: s'organitzen 
conjuntament amb les federacions catalanes i tenen el seu reconeixement oficial amb 
la titulació de cada federació esportiva. 
CURS D'ÀRBITRES DE BÀSQUET I TUTORS DE JOC: Formació d’arbitratge i 
Tutors de joc BÀSQUET CURS D’ARBITRATGE I TUTORS DE JOC 

CURS D'ÀRBITRES DE FUTBOL 7 I TUTORS DE JOC;  
Formació d’arbitratge i Tutors de joc FUTBOL 7 CURS D’ARBITRATGE I TUTORS 
DE JOC 

 

mailto:clubritmicaelvendrell@gmail.com
http://www.ritmicaelvendrell.wordpress.com/
http://www.uetancat.wordpress.com/
http://www.cebp.cat/
mailto:info@cebp.cat


   

 

   

 

Ensenyament 
idiomes/EOI 

 
Les persones adultes poden estudiar idiomes moderns en règim oficial a les 
escoles oficials d'idiomes (EOI) en modalitat presencial o bé l'anglès a 
distància a l'Institut Obert de Catalunya (IOC). La matrícula oficial a les EOI 
dóna dret a assistir a classe i als exàmens que permeten obtenir els 
certificats acreditatius corresponents. Aquests certificats també es poden 
obtenir en règim lliure. 
 
Els idiomes que s'hi poden estudiar són: alemany, anglès, àrab, espanyol per 
a estrangers, català per a no catalanoparlants, coreà, èuscar, francès, grec, 
italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès. 
 
Aquests estudis s'estructuren en tres nivells:  

• Nivell bàsic (1r i 2n curs) 

• Nivell intermedi (3r curs) 

• Nivell avançat (4t i 5è curs) 

• Curs de nivell C1 (6è curs) 
 
Cada curs té una durada mínima de 130 hores. Alguns idiomes, com l'àrab, el 
grec, el japonès, el rus i el xinès, la durada dels tres nivells és superior als 
cinc anys. 
 
El certificat de nivell intermedi es correspon al nivell de competència B1 del 
Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. 
 
 
Diferents modalitats: 
 

• Oficial presencial: has d'assistir regularment a classe al llarg d'un curs 
acadèmic. Per a aquest ensenyament, l'oferta del nombre de grups, així 
com els horaris i tipus, per a cada un dels idiomes i cursos es fan 
públics abans de l'inici del procés de matrícula.  

• Oficial modalitat blended-learning: realitzes la meitat de les hores de 
forma presencial a l'EOI i l'altre meitat ho pots fer des de casa. 
L'avaluació és contínua i també hi ha un número de grups i horaris 
determinats. 

• Lliure: només et dóna dret a la realització de les proves per a l'obtenció 
dels certificats de nivell intermedi (3r) i de nivell avançat (4t i 5è). La 
preparació va a càrrec teu en altres centres o amb professors 
particulars.  

• Cursos d'actualització i d'especialització: les EOI poden impartir 
cursos especialitzats per al perfeccionament de competències en 
idiomes i per la formació del professorat i d'altres col·lectius 

https://www.educaweb.cat/continguts/educatius/aprendre-idiomes/marc-comu-referencia-les-llengues/


   

 

   

 

professionals. Aquests cursos cobreixen competències tant dels nivells 
bàsics, com intermedi i avançat, com també dels nivells C1 i C2 del 
Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. 

• Ensenyament a distància: En el cas de l'anglès, l'Institut Obert de 
Catalunya (IOC) ofereix la possibilitat de cursar el nivell bàsic, 
intermedi i avançat a distància. 

 
Per accedir a les EOI cal tenir com a mínim 16 anys complerts l'any que es 
comencen els estudis o tenir-ne 14 per estudiar un idioma diferent al qual 
s'estudia a l'ESO. 
 
Aquí us deixem informació de l'Escola Oficial d'Idiomes de la nostra comarca, 
acadèmies d'idiomes i escoles d'adults. 

 
 

 
 
 
 
 
CENTRES A LA COMARCA 

 
 

• PRESENCIAL A L’EOI 
 
EOI (Escola Oficial d'Idiomes) DEL VENDRELL 
Av. Salvador Palau Rabassó, 1 (Institut Baix Penedès)  43700 El Vendrell  977667444 
i 637347982  
www.eoidelvendrell.cat 

• Idiomes impartits: anglès i francès. 
 
 

• PRESENCIAL A ESCOLA D'ADULTS 
 

CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS DOLORS PAUL 
Centre oficial reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 
C/ de la Creueta, s/n  43881 Cunit   
977 67 46 01 
escolaadults@cunit.org 

facebook: Escola de Formació Dolors Paul 

twitter: @cfadolorspaul 

• Cursos anglès inicial: A1 i A2 (certificats oficials) 

• Preparació pel First Certificate 

• Alemany inicial 
 
 

Aquí us deixem més informació: 
o EOI 

 

http://ioc.xtec.cat/educacio/idiomes
http://ioc.xtec.cat/educacio/idiomes
http://www.xtec.es/eoidelvendrell
mailto:escolaadults@cunit.org
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/idiomes/


   

 

   

 

ESCOLA D'ADULTS DEL VENDRELL 
Av. de les Escoles, 17  43700 El Vendrell   
977 15 56 74 
www.elvendrelleduca.cat 

• Anglès (1r, 2n i 3r curs) 
 
 

• PRESENCIAL A ACADÈMIES 
 
LET'S MOVE LANGUAGES 
Carrer Via Augusta, 2 i 4 local  43720 L'Arboç   
606 27 01 17  
letsmove.languages@gmail.com   
let’smovelanguages.com   

• Anglès i alemany amb professor natiu. 

• Preparació per exàmens oficials (Cambridge i Goethe).   
 
APROVA! 
Via Augusta, 12  43720 L'Arboç   
653 83 93 14 

infoaprova.wix.com@aprova 
info.aprova@gmail.com 

 
ESCOLA MUNICIPAL D'IDIOMES LA BISBAL DEL PENEDÈS 
Punt de partida: 877013935 
www.puntdepartida.cat 
Eserves@puntdepartida.cat 
 
L'ACADEMIA AULA DE SUPORT 
Av. Mossèn Jaume Soler, 19 de Calafell (Platja) 618 961 181  
info@academiasuport.com 

• Idiomes (angles, francès, alemany, rus, català i espanyol) 
 
ESCOLA DE DRACS 
Carrer de Mar, 48, 43820 Calafell 
977 69 49 51 

info@escoladedracs.cat 
www.escoladedracs.cat 

• Classes d’anglès a diferents nivells. 
 

KIDS&US - ANGLÈS PER A NENS A PARTIR D'1 ANY 
Av. Mossèn Jaume Soler, 3, 43820 Calafell, Tarragona 

977 69 47 07 

https://calafell.kidsandus.es/ca/ 
 

 

 

 

 

http://www.elvendrelleduca.cat/
mailto:letsmove.languages@gmail.com
mailto:info.aprova@gmail.com
mailto:Eserves@puntdepartida.cat
mailto:info@academiasuport.com
mailto:info@escoladedracs.cat
http://www.escoladedracs.cat/
https://calafell.kidsandus.es/ca/


   

 

   

 

CENTRE D'ESTUDIS CUNIT CEIC 

C/ Costa Daurada 3, Local 1, 43881 - Cunit 
600 873 581 / 977 675 794 

estudiscunit@gmail.com 

• Exàmens de Cambridge, Irlanda, formació d'Empreses, cursos d'idiomes 
per a adults, cursos d'idiomes per a nens i escola internacional. 

 
PIRÁMIDE IDIOMAS 
C/ Mar de Bering, 9, 43881 Cunit 
630.805.106 / 93.895.0050 
http://www.piramideidiomas.com/index.php 

• Prova de Nivell Idiomes per a Infants i Adolescents,  idiomes per a Adults,  
classes Particulars (One to One),  preparació Anglès Batxillerat,  
preparació Exàmens Universitat de Cambridge, cursos Intensius i  
esplai d'Estiu a Anglès. 

 
ESCOLA DE DRACS 
Camí de Tomoví, 1 local 2  43700 El Vendrell  977 15 41 03 
Carrer Alt Empordà, 25 43700 El Vendrell 977 89 30 35 
C. del Mar, 48  43820 Calafell  977 69 49 51 

info@escoladedracs.cat 
www.escoladedracs.cat 

• Classes d’anglès a diferents nivells. 
 
TOP ONE Language School 
C/ de la Cerdanya, 1, El Vendrell 
977 66 20 47 

• Oferim cursos per a totes les edats i tots els nivells d'anglès, francès, 
alemany, català i castellà per estrangers. 

• Experts en preparació d'exàmens oficials de Cambridge, EOI, cursos de 
reforç, per a infants, joves, adults i formació professional i empreses. 
 

OXFORD HOUSE IDIOMAS 
Matins (9:30h – 11:30h) i tardes (17h – 20h) 
Crta. de Valls, 24 El Vendrell 
 977 66 54 42 

http://oxfordhouseidiomas.com/ 

• Oxford House és una acadèmia d'idiomes especialitzada en la preparació 
per a obtenció de títols d'anglès, com ara els de Cambridge, EOI, TOEIC o 
TOEFL (anglès). Situada des de 1975 al Vendrell. Impartim classes 
d'idiomes (anglès, alemany i francès) per a totes les edats. També impartim 
classes in-company i particulars. 

 
ESCOLA LA MUNTANYETA (BELLVEI) 
C/ Montserrat, s/n 43719 Bellvei  
977 16 81 47 
http://www.puntdepartida.cat/ 

• Classes d'anglès per a petits i grans 

 
 

mailto:estudiscunit@gmail.com
http://estudiscunit.com/ca/serveis/examens_de_cambridge
http://estudiscunit.com/ca/serveis/irlanda
http://estudiscunit.com/ca/serveis/formacio_d_empreses
http://estudiscunit.com/ca/serveis/cursos_i_idiomes_per_a_adults
http://estudiscunit.com/ca/serveis/cursos_i_idiomes_per_a_adults
http://estudiscunit.com/ca/serveis/cursos_e_idiomes_per_a_nens
http://estudiscunit.com/ca/serveis/international_school
mailto:info@escoladedracs.cat
http://www.escoladedracs.cat/
http://oxfordhouseidiomas.com/
http://www.puntdepartida.cat/


   

 

   

 

• A DISTÀNCIA 

 
IOC INSTITUT OBERT DE CATALUNYA) 
Av. del Paral·lel 71 – 73, 08004 Barcelona  933 476 100  
ioc@ioc.cat 
https://ioc.xtec.cat/educacio/ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ioc@ioc.cat


   

 

   

 

Ensenyaments de català 
 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) www.cpnl.cat té com a 
principal objectiu facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua 
catalana en tots els àmbits. 
 
Cursos de català per a adults: 
La formació que ofereix el CPNL capacita les persones per usar el català en 
les situacions comunicatives orals i escrites. 
 
Procés d’aprenentatge de català, estructurat en nivells: 

• Nivell inicial, cursos de llengua i entorn: per situar-se en el context de 
la llengua catalana 

• Nivell bàsic: per entendre i començar a parlar-lo 
• Nivell elemental: per parlar-lo amb fluïdesa 
• Nivell intermedi: per aprendre a expressar-s’hi per escrit i millorar-ne 

l’expressió oral. 
• Nivell de suficiència: per tenir un bon domini de la llengua: parlar, 

entendre, llegir i escriure correctament. 
• Nivell de perfeccionament (C2, antic D): per aprofundir en aspectes 

puntuals de la llengua catalana. 
 
Modalitats: presencial a distància i, amb la plataforma Parla.cat 
semipresencial. 
Cursos trimestrals. 
Certificats de nivell oficials. 
Activitats complementàries culturals i lúdiques de llengua, cultura i cohesió 
(sortides, tallers, visites culturals, clubs de lectura fàcil...). 
 
Per inscriure's als cursos cal tenir 18 anys o bé tenir-ne 16 i no haver fet 
l'escolarització obligatòria a Catalunya. Per accedir a un curs, cal acreditar el 
nivell de coneixements de català mitjançant el certificat corresponent o bé fer 
una prova de col·locació. 

 
Les persones interessades a fer un curs es poden posar en contacte 
directament amb l'oficina de català més propera o consultar el cercador de 
cursos al web http://www.cpnl.cat/cursos-catala/ 
 
Assessorament lingüístic: 
Orientació i assessorament per facilitar l’ús de la llengua catalana amb 
qualitat, tant als ens locals com a empreses, comerços, entitats i particulars. 

• Revisió de textos breus en català: notes, cartes, rètols, etc. (servei 
gratuït). 

• Plans d'assessorament lingüístic personalitzat. 
• Assessorament per adaptar-se a la normativa lingüística vigent. 
• Sessions sobre recursos lingüístics: correctors, traductors automàtics, 

models de documents, etc. 

http://www.cpnl.cat/
http://www.cpnl.cat/xarxa/scenlinia/index.html
http://www.cpnl.cat/cursos-catala/


   

 

   

 

 
 

Voluntariat per la llengua: 
Voluntariat per la llengua www.vxl.cat és un programa per practicar català a 
través de la conversa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades 
per un voluntari, que parla català fluidament, i un aprenent, que en té 
coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. 
 
 

 
 
 
 

CENTRES A LA COMARCA 
 

 
SERVEI DE CATALÀ DEL BAIX PENEDÈS 

Pl. del Centre, 5  43700 El Vendrell  977 15 71 75 
baixpenedes@cpnl.cat 
 
OFICINA DE CATALÀ DE CALAFELL 
Av. Generalitat, 1 (Cal Bolavà)  43820 Calafell  977 699 078 
calafell@cpnl.cat 
 
OFICINA DE CATALÀ DEL VENDRELL 
Camí Reial, 15-17 (Edifici Camí Reial)  43700 El Vendrell  977 664 002 
elvendrell@cpnl.cat 
 
 

• PRESENCIAL A ESCOLA D'ADULTS 
 
AULA D'ADULTS DE L'ARBOÇ 
C/ Major, 37, 3r  43720 L'Arboç  977 67 06 21 
aulaadults@arbocenc.cat 

• Castellà i català nivell inicial i bàsic per a nouvinguts 
 
CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS DOLORS PAUL 
Centre oficial reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 
C/ de la Creueta, s/n  43881 Cunit  977 67 46 01 
escolaadults@cunit.org 

facebook: Escola de Formació Dolors Paul 

twitter: @cfadolorspaul 

• Alfabetització en català 

• Cursos inicials de català i castellà 

ESCOLA D'ADULTS DEL VENDRELL 
Av. de les Escoles, 17  43700 El Vendrell  977 15 56 74 
www.elvendrelleduca.cat 

• Català 3 (llindar) 

Aquí us deixem més informació: 
o cpnl 

 

http://www.vxl.cat/
https://correu.ccbp.cat/owa/redir.aspx?C=fY-fpvW9kEq7xbqha4-bwH6D0nPruNIIt05RpwmwQYcajcUEPtOfnPZER2-9OFvaUOTELDsI9P8.&URL=mailto%3Abaixpenedes@cpnl.cat
https://correu.ccbp.cat/owa/redir.aspx?C=fY-fpvW9kEq7xbqha4-bwH6D0nPruNIIt05RpwmwQYcajcUEPtOfnPZER2-9OFvaUOTELDsI9P8.&URL=mailto%3Acalafell@cpnl.cat
https://correu.ccbp.cat/owa/redir.aspx?C=fY-fpvW9kEq7xbqha4-bwH6D0nPruNIIt05RpwmwQYcajcUEPtOfnPZER2-9OFvaUOTELDsI9P8.&URL=mailto%3Aelvendrell@cpnl.cat
mailto:pij@arbocenc.cat
mailto:escolaadults@cunit.org
http://www.elvendrelleduca.cat/
https://www.cpnl.cat/


   

 

   

 

Educació d'adults 
 
L'educació d'adults comprèn les activitats d'aprenentatge que, en el marc 
d'aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes 
desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les 
competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones 
amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o 
ampliar els coneixements. 
 
Estudis: Llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera, cicle de 
formació instrumental, educació secundària obligatòria per a adults, 
preparació per a les proves d'accés, curs específic per a l'accés als cicles de 
gra mitjà i informàtica. 
 
Requisits d'accés: 
Amb caràcter general poden accedir a aquests ensenyaments les persones 
que han complert els 18 anys o bé els compleixin durant l'any natural que 
inicien la formació. 
També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys 
l'any natural que inicien la formació i es troben en alguna de les situacions 
següents: 

• tenir un contracte laboral que els impedeix assistir als centres 
educatius en règim ordinari, 

• trobar-se en procés d'obtenir un permís de treball, 

• ser esportista d'alt rendiment, 

• cursar o haver cursat un programa de formació i inserció (PFI) 

• voler cursar la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de 
grau mitjà 

• participar al programa d'experiència professional per a l'ocupació 
juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació". 
 
 

 
 
 
 

CENTRES A LA COMARCA 
(a continuació trobareu tota l’oferta formativa de les escoles d’adults de la comarca, tot i que en algun 
aparat anterior ja heu trobat alguns dels estudis que ofereixen) 

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

• Alfabetització 

• Formació instrumental (nivell 1 i 2) 

• Castellà i català nivell inicial i bàsic per a nouvinguts 

• Preparació per a la prova d'accés a CFGM 

Aquí us deixem més informació: 
o Escoles d’adults 

 

mailto:pij@arbocenc.cat
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/adults/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/adults/


   

 

   

 

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

• Preparació a les proves lliures del graduat en educació secundària (GES) 

• Preparació per a la prova d'accés a CFGM 

• Alfabetització i neolectors 

• Cicle de formació instrumental per a persones adultes 

• Castellà per a estrangers 
 
CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS DOLORS PAUL 
Centre oficial reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 
C/ de la Creueta, s/n  43881 Cunit  977 67 46 01 
escolaadults@cunit.org 

facebook: Escola de Formació Dolors Paul 

twitter: @cfadolorspaul 

• Alfabetització en català 

• Informàtica: acreditacions ACTIC 

• Cursos anglès inicial: A1 i A2 (certificats oficials) 

• Preparació per a la prova d'accés a CFGM 

• Preparació per a la prova d'accés a CFGS 

• Servei d'orientació acadèmica 

• Preparació pel First Certificate 

• Alemany inicial    

• Cursos inicials de català i castellà 

• Graduat en educació secundària (GES) presencial i a distància (IOC) 

                                                                                                                               

ESCOLA D'ADULTS DEL VENDRELL 
Av. de les Escoles, 17  43700 El Vendrell  977 15 56 74 
www.elvendrelleduca.cat 

• Català 3 (llindar) 

• Anglès (1r, 2n i 3r curs) 

• Informàtica nivell inicial i nivell d'usuari (ACTIC) 

• Graduat en Educació Secundària a distància 

• Graduat en Educació Secundària presencial (comprèn 1r i 2n nivell) 

• Curs de preparació per a les proves d'accés als CFGS 

• Curs de preparació per a les proves d'accés a la universitat per a majors de 
25 i 45 anys 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:escolaadults@cunit.org
http://www.elvendrelleduca.cat/


   

 

   

 

Formació ocupacional 
 
Els cursos de formació ocupacional et proporcionen coneixements bàsics per 
a fer feines i oficis amb gran demanda de personal a diversos sectors. Solen 
ser cursos subvencionats i, per tant, gratuïts. La durada i el contingut són 
variables, i per a accedir-hi, has de demostrar que no treballes i estar inscrit 
al Servei d'Ocupació de Catalunya. 
La formació ocupacional és un recurs molt útil tant per als qui són 
desocupats com per als qui volen millorar la formació. Contribueix a millorar 
la inserció laboral i la qualificació dels treballadors, a més d'equilibrar la 
relació entre l'oferta laboral i la demanda. 
 
L'administració catalana disposa d'un programa d'escoles taller i cases 
d'oficis destinat a la formació i l'ocupació de joves desocupats menors de 25 
anys que volen aprendre un ofici. Els alumnes d'aquests cursos assoleixen 
els objectius de l'educació secundària obligatòria (ESO) i cobren el 75% del 
salari mínim interprofessional (SMI). També hi ha programes formatius per a 
especialitats en què pots obtenir un certificat de professionalitat, que 
t'habilitarà per treballar en un ofici. 
 
 
 

 
 
 
SERVEIS MUNICIPALS DE LA COMARCA 

 
 
SERVEI D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ALBINYANA 
Ajuntament d'Albinyana Plaça Mayor, 1 - 43716 Albinyana (Tarragona)  
977 68 78 18 - Fax: 977 68 77 01 

aj.albinyana@albinyana.cat 
 
SOM (Servei d'Ocupació Municipal) DE L'ARBOÇ 
C/ Major, 37, 1r  43720 L'Arboç  977 16 71 79 
serveiocupacio@arbocenc.cat 
www.som.arbocenc.org 

 
REGIDORIA DE TREBALL I OCUPACIÓ DE BANYERES DEL PENEDÈS 
Pl. de l'Ajuntament, 6  43711 Banyeres del Penedès  977 67 13 50 

http://www.banyeresdelpenedes.cat/treball-i-ocupacio/ 
Formació ocupacional 
 
SERVEI D’OCUPACIÓ DE BELLVEI 
C/ Jaume Palau, 10 
977168435 
pij@bellvei.altanet.org 

Aquí us deixem més informació: 
o Formació ocupacional 

 

mailto:aj.albinyana@albinyana.cat
mailto:serveiocupacio@arbocenc.cat
http://som.arbocenc.org/
http://www.banyeresdelpenedes.cat/treball-i-ocupacio/
mailto:pij@bellvei.altanet.org
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/formacio_ocupacional/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/formacio_ocupacional/


   

 

   

 

 
SOM LA BISBAL Ajuntament de la Bisbal del Penedès 
Hotel d’Entitats, Plaça de l’Església 43717 La Bisbal del Penedès. 
977 68 84 38 / Extensió 5 
ocupacio@bisbalpenedes.com 

 
REGIDORIA DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL 
Plaça Alcalde Romeu (Platja de Calafell)  43820 Calafell  977 69 00 09 (ext. 679) 
formacio@calafell.org 

www.treball.calafell.cat 
 
SOM (Servei d'Ocupació Municipal) DE CUNIT 
C/ dels Horts, 5  43882 Cunit  977 67 62 92 
somcunit@cunit.cat 
www.cunit.cat 
 

SOM (Servei d'Ocupació Municipal) DE SANTA OLIVA 
C/ Josep M. Mañé, 19-21 43710 Santa Oliva 977 67 96 63 
ocupacio@santaoliva.cat 
www.santaoliva.cat 
 
L'EINA, SERVEI D'OCUPACIÓ MUNICIPAL DEL VENDRELL 
Camí Reial, 13-17, 2a planta  43700 El Vendrell  900 33 88 33 
leina@leina.org 

www.leina.org 

 

 

ALTRES 

 

ACADÈMIA CEP EL VENDRELL 
C. Nou, 60-62 bxs.  43700 El Vendrell  977 66 37 45 
www.academiacep.cat 
Centre col·laborador del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 

• Atenció sociosanitària a persones dependents 

• Curs A1, A2 i B1 d'Anglès 

• Formació ocupacional, contínua i privada en: informàtica, gestió empresarial, 
idiomes i seguretat. 
 

ESCOLA DE TURISME DEL BAIX PENEDÈS 
Av. Palfuriana, 104  43880 Coma-ruga (El Vendrell)  607 37 90 50 / 607 51 91 64 
info@escolaturismebp.org  
www.escolaturismebp.org  

 

FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA 

Av. Santa Oliva, 20 43700 El Vendrell (Tarragona) 
Tel. 977 66 71 11  -  Fax  977 66 54 33 
ventall@ventall.org 

www.fundaciosantateresa.org 

 

 

mailto:ocupacio@bisbalpenedes.com
mailto:formacio@calafell.org
http://www.treball.calafell.at/
mailto:somcunit@cunit.cat
http://som.cunit.cat/
mailto:ocupacio@santaoliva.cat
http://www.santaoliva.cat/
mailto:leina@leina.org
http://www.somleina.org/
http://www.academiacep.cat/
mailto:info@escolaturismebp.org
http://www.escolaturismebp.org/
mailto:ventall@ventall.org
http://fundaciosantateresa.org/


   

 

   

 

IDFO (Institut pel Desenvolupament de la Formació i l'Ocupació) 
Fundació d'UGT Catalunya 
Seu al Baix Penedès:  Carrer Nord, 11-13 1r  43700 El Vendrell  977 66 17 51 
www.idfo.com 

• Formació contínua, ocupacional, privada i orientació professional. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.idfo.com/


   

 

   

 

Centres d'estudis 
 

 
A la comarca també hi ha acadèmies i centres d'estudis privats que ofereixen 
formació interessant. Aquí n'hi ha un recull: 
 
 

CENTRES A LA COMARCA 

 
 
LET'S MOVE LANGUAGES 
Carrer Via Augusta, 2 local  43720 L'Arboç  606 27 01 17 
letsmove.languages@gmail.com 

• Anglès i alemany amb professor natiu 

• Preparació per exàmens oficials (Cambridge i Goethe) 
 
APROVA! 
Via Augusta, 12  43720 L'Arboç  653 83 93 14 
infoaprova.wix.com@aprova 
info.aprova@gmail.com 

• Centre de reforç acadèmic i d'idiomes. 
 

CENTRE D'ESTUDIS CUNIT CEIC 

C/ Costa Daurada 3, Local 1, 43881 - Cunit 
600 873 581 / 977 675 794 

estudiscunit@gmail.com 

• Exàmens de Cambridge, reforç escolar, tècniques d'estudi, estiu, Irlanda, 
formació d'Empreses, cursos d'idiomes per a adults, cursos d'idiomes per a 
nens, escola internacional i psicologia. 

 
L'ACADÈMIA 
Av. Mossèn Jaume Soler, 19  43820 Calafell  618 96 11 81 
info@academiasuport.es 

www.academiasuport.es 

• Anglès, alemany, francès i rus. 

• Preparació per les proves d'accés a cicles formatius i universitat. 

• Reforç de primària, secundària, batxillerat i universitat. 

• Tècniques d'estudi. 
 
ACADÈMIA L'ESTUDI 
Carrer Otó Ferrer, 7-9  43700 El Vendrell   977 66 19 39 

• Cursos d'anglès per petits i grans. 

• Preparació pels exàmens oficials d'anglès: Preliminary English Test (PET - 
Nivel B1) i First Certificate in English (FCE - Nivel B2). 

• Cursos de preparació per les proves d'accès a Grau Mitjà i Grau Superior. 
 
 

mailto:letsmove.languages@gmail.com
mailto:info.aprova@gmail.com
mailto:estudiscunit@gmail.com
http://estudiscunit.com/ca/serveis/examens_de_cambridge
http://estudiscunit.com/ca/serveis/reforc_escolar
http://estudiscunit.com/ca/serveis/tecniques_d_estudi
http://estudiscunit.com/ca/serveis/escola_d_estiu
http://estudiscunit.com/ca/serveis/irlanda
http://estudiscunit.com/ca/serveis/formacio_d_empreses
http://estudiscunit.com/ca/serveis/cursos_i_idiomes_per_a_adults
http://estudiscunit.com/ca/serveis/cursos_e_idiomes_per_a_nens
http://estudiscunit.com/ca/serveis/cursos_e_idiomes_per_a_nens
http://estudiscunit.com/ca/serveis/international_school
http://estudiscunit.com/ca/serveis/psicologia
mailto:info@academiasuport.es
http://www.academiasuport.es/


   

 

   

 

ESCOLA DE DRACS 
Camí de Tomoví, 1 local 2  43700 El Vendrell  977 15 41 03 
Carrer Alt Empordà, 25 43700 El Vendrell 977 89 30 35 
C. del Mar, 48  43820 Calafell  977 69 49 51 

info@escoladedracs.cat 
www.escoladedracs.cat 

• Classes d’anglès a diferents nivells. 

• Repàs de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, proves d'accés o 
curs pont. 

• Taller de memòria i agilitat mental. 
 
XENÒLIT SERVEIS FORMATIUS I DE LLEURE 
Carrer Pau Casals, 65  43700 El Vendrell  977 66 04 14 
https://www.tusclasesparticulares.com/academia/xenolit-serveis-formatius-i-de-
lleure.aspx 

• Idiomes: anglès, francès, italià, alemany, rus, xinès i japonès. 

• Reforç escolar, tècniques d’estudi, preparació per a proves d’accés. 
 
TOP ONE LANGUAGE SCHOOL 
Carrer Cerdanya, 1 2n 1a  43700 El Vendrell  977 66 20 47 
www.idiomestopone.com 

• Anglès, francès, alemany, àrab, català i castellà per estrangers. 

• Preparació d'exàmens oficials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@escoladedracs.cat
http://www.escoladedracs.cat/
https://www.tusclasesparticulares.com/academia/xenolit-serveis-formatius-i-de-lleure.aspx
https://www.tusclasesparticulares.com/academia/xenolit-serveis-formatius-i-de-lleure.aspx
http://www.idiomestopone.com/


   

 

   

 

Cursos varis 
 

 

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

• Cursos: diversos cursos durant l'any. 
 
CENTRE CÍVIC ERNEST LLUCH DE BANYERES DEL PENEDÈS 
C/ Saragossa, s/n 
43711 Banyeres del Penedès 
977 67 01 08 
centrecivic@banyeres.altanet.org 

• Cursos: manualitats, ceràmica, costura, puntes de coixí, patchwork, 
estimulació cognitiva i gimnàstica per gent gran. 

 
PIJs DE BELLVEI 
C/ Jaume Palau, 10 43719 Bellvei (Centre cívic La Patronal) 
977 16 84 35 
pij@bellvei.altanet.org 

C/ Sant Josep, s/n  43719 Bellvei (Centre cívic La Muga, de Baronia de Mar) 
977661696 

pijlamuga@bellvei.altanet.org 

• Cursos: idiomes (anglès per adults de diferents nivells, i francès per diferents 
nivells), tallers de memòria, racó de deures, costura i teixir, ioga, basquet, 
voleibol, gimnàstica artística I futbol. 
 

CENTRE CÍVIC CAL CEGO 
C/ Ponent, 1, 43881 Cunit 
977673281 
calcego@cunit.cat 
 
CAL BOLAVÀ DE CALAFELL 
Av. Generalitat, 1 
43820 Calafell 
977 69 90 09 (ext 402) 
eduacio@calafell.org 

• Cursos: dibuix, pintura, pintura infantil, confecció i patchwork (Escola d'Art) 
Formació d'adults: GES, proves d'accés CFGM, castellà per estrangers, 
alfabetització i cursos d'anglès. 

 
 
 
 

mailto:pij@arboc.altanet.org
mailto:centrecivic@banyeres.altanet.org
mailto:pij@bellvei.altanet.org
mailto:pijlamuga@bellvei.altanet.org
mailto:calcego@cunit.cat


   

 

   

 

CASAL JOVE DE CALAFELL 
Plaça Alcalde Romeu, s/n 
43820 Calafell 
977699009 (ext.678) 
joventut@calafell.org 

• Cursos i tallers: cuina, fotografia, guitarra i robòtica  
 
PIJ LLORENÇ DEL PENEDÈS 

Rambla Marinada, 27 

43712 Llorenç del Penedès 

977677106 
joventut@llorenc.altanet.org 

• Cursos: anglès per a adults (2 nivells: entremig i avançat), repàs d’anglès per 
a joves, català (2 nivells: oral i escrit), patchwork i taller de memòria.  

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

culturastj@santjaumedelsdomenys.cat 

• Cursos i tallers: anglès, ioga, català i alfabetització per adults 
 
PIJ SANTA OLIVA  
C/ Mn. Antoni Paradís, 7 
43710 Santa Oliva 
977 67 96 63 -- aj.santaoliva@altanet.org 
www.santaoliva.com 

• Zumba, sevillanes, break dance, pintura i club de la feina. 
 
CENTRE CÍVIC L'ESTACIÓ DEL VENDRELL 
C/ Jaume Carner, 1 
43700 El Vendrell 
977 66 32 89 
centrecivic@elvendrell.net 
www.elvendrelljove.cat 

• Cursos: iniciació a l'anglès, B2 Anglès, guitarra avançada i cuina. 

• Punt Òmnia: cursos d'informàtica (gratuïts per als menors de 25 anys). 
 

ESCOLA DE TURISME DEL BAIX PENEDÈS 
Av. Palfuriana, 104  43880 Coma-ruga (El Vendrell)  607 37 90 50 / 607 51 91 64 
info@escolaturismebp.org  
www.escolaturismebp.org  
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JOVE BAIX PENEDÈS 
Projecte comarcal de polítiques de joventut. 
Oficina Jove del Baix Penedès 

C/ Àngel Guimerà, 17 

43700 El Vendrell 
977 15 71 57 
baixpenedes@oficinajove.cat 

• Cursos d'educació en el lleure: curs de monitors/es d'educació en el lleure, curs 
de premonitors d'activitats en el lleure, curs de monitor de menjador i transport 
escolar. 

• Formació per a la recerca de feina. 

mailto:baixpenedes@oficinajove.cat

