GUIA DE RECURSOS
JOVE
FORMACIÓ
RECURSOS MUNICIPALS
PROGRAMA MUNICIPAL CONTRA L’ABSENTISME ESCOLAR
L'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana disposa d'un programa d'intervenció i de seguiment amb la família, el/la
menor i el centre escolar per a facilitar la incorporació regular i normalitzada de l'alumnat absentista.
C/ Carrer Foradà, 8, 12100 Grau de Castelló de la Plana
Tel.: 964 288 484

http://www.castello.es
ssociales@castello.es

ESCOLA DE MATÍ I VESPRADA
Servei d'acollida i atenció a escolars d'entre 3 i 12 anys, oferit per l'Excm. Ajuntament de Castelló, encaminat a afavorir
la conciliació de la vida laboral i familiar. Realització d’activitats socioeducatives.
Servei d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes
Ps. Ribalta, 21, ent. A, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 251 979 / 964355 322
Fax: 964 241 642

http://www.castello.es
igualdad@castello.es

FÒRUM ITINERANT
L’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana organitza cada any la Fira de formació i orientació laboral “FÒRUM
ITINERANT”, dirigida als centres educatius de la nostra ciutat per a informar, assessorar i orientar en matèria de formació
i ocupació a joves de 4t d'ESO, 2n de batxillerat i cicles formatius.
Av. del Port, s/n, 12100 Castelló de la Plana
Tel.: 964 282 122
Fax: 964 286 712

http://joventut.castello.es
juventud@castello.es
oficinasinformacionjuvenil@castello.es

AULES MUNICIPALS D'INFORMÀTICA
L’Excm. Ajuntament de Castelló disposa de dos aules municipals d'informàtica d'accés gratuït. Les aules consten d’equips
informàtics complets (15 ordinadors, impressora, canons de projecció, webcam...) que permeten la realització de cursos
formatius programats a la carta, l'accés gratuït a Internet i la possibilitat de realitzar treballs personals.
A més, s'ofereix la possibilitat de cedir les aules a grups i associacions per a la realització de cursos gratuïts.
Casal Jove del Grau
Av. del Port, s/n, 12100 Castelló de la Plana
Tel.: 964 282 122

http://joventut.castello.es/
aulasinformatica@castello.es

Centre Polifuncional Urban de Castelló
C/ Quadra La Salera, s/n, 12006 Castelló de la Plana
Tel.: 964 241 040

http://www.aulasmunicipalesinformatica.es/?
lang=ca_valencia
juventud@castello.es
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CURSOS I TALLERS
Des de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana es realitzen cursos i tallers formatius destinats a joves de la nostra
ciutat:
Cursos: Curs de monitor/a de temps lliure, monogràfics d'animació (educadors/es de menjador, monitors/es de
ludoteques, etc.), cursos musicals, etc.
Tallers formatius i activitats de temps lliure: balls llatins, dansa del ventre, maquillatge, fotografia, dibuix i
pintura, teatre, multiaventura, etc.
Casal Jove
Av. del Port, s/n, 12100 Castelló de la Plana
Tel.: 964 282 122
Fax: 964 286 712

http://joventut.castello.es/
oficinasinformacionjuvenil@castello.es

ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE
L’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana disposa d'una Escola Municipal de Teatre que anualment convoca cursos
formatius de diferents nivells (xiquets/es, joves, iniciació i perfeccionament teatral). A més, ofereix activitats com el
laboratori teatral, el cine fòrum teatral, mostres teatrals i altres accions culturals.
Edifici Menador
Plaça Horts dels Corders, 4, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 728 000 / 605 051 212

http://www.emtc.es
escuela.teatro@castello.es

ESCOLA MUNICIPAL DE DOLÇAINA I TABAL
L’Escola Municipal de Dolçaina i Tabal ofereix la possibilitat de realitzar cursos de formació musical en dolçaina i tabal
de diferents nivells (iniciació, grau mitjà i superior) dirigits a persones joves i adultes, així com l'exercici d'activitats
complementàries relacionades amb les ensenyances impartides.
Tetuan XIV Music Boxes
Quadra la Tercera, s/n, 12004 Castelló de la Plana
Tel.: 964 213 575

http://www.federaciodecolles.org/ca/
http://www.castello.es
secretaria@federaciodecolles.org
cultura@castello.es

ESCOLA DE SEGONA OPORTUNITAT
L’Escola de Segona Oportunitat està orientada a oferir opcions de formació per a l'ocupació i retorn educatiu, com a
instrument que permet millorar les possibilitats i les condicions d'accés al mercat laboral.
Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria de Joventut que reforça capacitats per a l'aprenentatge de joves amb
dificultats, i fa especial insistència en l'acompanyament en la preparació per a proves lliures per a obtenció de l'ESO i/o
accés al grau mitjà i la motivació vocacional cap a una qualificació tecnicoprofessional futura.
El col·lectiu destinatari és el de joves de 16 a 29 anys en situació de desocupació que van abandonar de forma precoç el
procés educatiu i/o no van acabar l'ensenyança obligatòria i que estiguen inscrits/es en el Sistema de Garantia Juvenil.
Casal Jove
Av. del Port, s/n, 12100 Castelló de la Plana
Tel.: 964 282 122
Fax: 964 286 712

Ajuntament de Castelló de la Plana – Regidoria de Joventut

http://juventud.castello.es
escuelasegundaoportunidad@castello.es

FORMACIÓ (Ed. febrer 2018) - 2

EDUCACIÓ
ESO
L’Educació Secundària Obligatòria comprén des dels 12 fins als 16 anys i s'estructura en 2 cicles (1r-2n i 3r-4t). Una
vegada superades totes les àrees i matèries, s'obté el títol de Graduat en Educació Secundària amb què és pot accedir al
món laboral o prosseguir els estudis de batxillerat o formació professional de grau mitjà.
Direcció Territorial de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport
Av. del Mar, 23, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 012 (PROP) / 964 358 000
Fax: 964 358 076

http://www.ceice.gva.es (Apartat Guia de centres docents
> Consulta per nivells > ESO)

BATXILLERAT
El batxillerat és una etapa de l’educació secundària a la qual s’accedeix de forma voluntària i que comprén dos cursos
(1r i 2n) normalment entre els 16 i els 18 anys d’edat. Hi ha distintes modalitats amb diferents matèries que permeten
una preparació més específica de cara a altres estudis superiors (universitat, formació professional o altres
ensenyances), per tant caldrà triar la modalitat de batxillerat segons els estudis superiors que es vulguen cursar amb
posterioritat.
Modalitats:
•
Arts: Arts Plàstiques (imatge i disseny) i Arts Escèniques (música i dansa)
•
Ciències i Tecnologia
•
Humanitats i Ciències Socials
També hi ha la possibilitat d’estudiar el batxillerat de forma nocturna o a distància.
Batxillerat en la modalitat d’educació presencial en règim nocturn:
Per a persones majors de 18 anys o els majors de 16 que estiguen treballant o que es troben en una situació excepcional
que els impedisca realitzar el batxillerat en règim presencial diürn.
Pot organitzar-se en dos models:
- Model A: les matèries corresponents als dos cursos de batxillerat es distribueixen en tres blocs per a les distintes
modalitats.
- Model B: en aquest model les ensenyances de batxillerat en règim nocturn es configuren amb la mateixa ordenació que
per al règim diürn i es cursen en dos anys acadèmics.
Batxillerat a distància:
Per a persones majors de 18 anys o els majors de 16 quan el director del centre acredite qualsevol dels casos següents:
- Estar treballant.
- Ser esportista d’elit.
- Estar matriculat en qualsevol curs del grau mitjà de música o dansa.
- Estar en un situació excepcional que impedisca realitzar el batxillerat en règim presencial.
Direcció Territorial de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport
Av. del Mar, 23, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 012 (PROP) / 964 358 000
Fax: 964 358 076
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FORMACIÓ PROFESSIONAL
La formació professional és un conjunt d’ensenyances del sistema educatiu el valor afegit de les quals és la formació
pràctica. Comprén un conjunt de cicles formatius (grau mitjà i grau superior) amb una organització modular de duració
variable i continguts teoricopràctics adequats als diversos camps professionals.
Direcció Territorial de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport
Av. del Mar, 23, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 012 (PROP) / 964 358 000
Fax: 964 358 076

http://www.ceice.gva.es (Apartat Guia de centres docents
> Consulta per nivells > Formació professional)

ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL: ARTÍSTIQUES, IDIOMES I ESPORTIVES
Es consideren ensenyances de règim especial: les ensenyances artístiques, d’idiomes i les esportives.
Contacte telefònic: (012)

http://www.ceice.gva.es (Apartat Educació i investigació >
Formació professional i ensenyaments de règim especial)
sere@gva.es

ENSENYANCES ARTÍSTIQUES
Segons la LOMCE es distingeixen les ensenyances artístiques següents (encara que seran les comunitats autònomes
respectives les que tindran les competències delegades per a regular les ensenyances esmentades):
•
Música i Dansa: Grau Elemental, Grau Professional i Grau Superior.
•
Arts Plàstiques i de Disseny
•
Art Dramàtic
MÚSICA I DANSA
Es podrà cursar en conservatoris de música i conservatoris de dansa (centres públics) i en centres autoritzats per
l’administració educativa competent.
CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA - SALVADOR SEGUÍ
C/ Marqués de la Ensenada, 34, 36, 12003 Castelló de la
Plana
Tel.: 964 399 455
Fax: 964 399 556

http://www.conservatorisuperiorcastello.com
12005635@gva.es

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA - MESTRE TÀRREGA
Plaça Fadrell, 1, 12002 Castelló de la Plana
Tel.: 964 399 420
Fax: 964 399 421

http://conservatorimestretarrega.edu.gva.es
12003857@gva.es
12003857.secret@gva.es

ESCOLA DE MÚSICA - METRÒNOM
Av. Doctor Clarà, 12, 12002 Castelló de la Plana
Tel.: 964 236 571

http://www.metronom.es
info@metronom.es

ESCOLA DE MÚSICA - TRES X QUATRE
C/ Pintor Soler Blasco, 24, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 964 220 275

escola3x4@gmail.com

CENTRE DE MÚSICA I DANSA - COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MÚSICAL Y DANZA VIVALDI
Travessia Bellver, 5, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 964 237 297

http://coopvivaldi.dynamic-dns.net/
coop_vivaldi@hotmail.com

CONSERVATORIO CALASANCIO
Plaça Escola Pia, 27, 12002 Castelló de la Plana
Tel.: 964 211 300
Ajuntament de Castelló de la Plana – Regidoria de Joventut
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ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Comprenen estudis relacionats amb les arts aplicades, els oficis artístics, el disseny, la conservació i la restauració de
béns culturals. S’organitzen en cicles de formació professional específica de grau mitjà i grau superior.
ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY
Plaça Fadrell, 1, 12002 Castelló de la Plana
Tel.: 964 399 445
Fax: 964 399 446

http://www.easdcastello.org
12004308@gva.es

ESCOLA SUPERIOR DE CERÀMICA DE L’ALCORA
Av. Corts Valencianes, 23, 12110 l’Alcora
Tel.: 964 399 450
Fax. 964 399 451

http://escal.es
escal@escal.es

ENSENYANCES D’IDIOMES
Tenen com a objectiu capacitar l’alumnat per a l’ús adequat dels diferents idiomes, fora de les etapes ordinàries del
sistema educatiu.
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES
C/ José Pradas Gallén, 8, 12006 Castelló de la Plana
Tel.: 964 399 415 (Centraleta)

http://www.eoicastello.es
info@eoicastello.es

ENSENYANCES ESPORTIVES
Tenen com a objectiu capacitar l’alumnat en una determinada modalitat o especialitat esportiva. Actualment estan
implantades les modalitats i especialitats següents: atletisme, handbol, bàsquet, esports de muntanya i escalada, esports
d’hivern, futbol i futbol sala. En superar les ensenyances s’obté el títol de Tècnic Esportiu (de Grau Mitjà) o Tècnic
Esportiu Superior (de Grau Superior) en la corresponent modalitat o especialitat.
CENTRES D’ENSENYANCES ESPORTIVES CENETED
Col·legi La Magdalena
Partida La Magdalena, s/n, 12006 Castelló de la Plana
Tel.: 659 688 765 / 638 702 850

http://www.tecnicodeportivo.net/
cenetedcastellon@tecnicodeportivo.net
franciscojavierfernando@gmail.com

CENTRE D’ENSENYANCES ESPORTIVES CENAFE
Camí Caminàs, 175, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 657 938 370

http://www.cenafe.es

IES MIQUEL PERIS I SEGARRA
Av. del Mar, s/n, 12100 Grau de Castelló de la Plana
Tel.: 964 739 275
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UNIVERSITAT
L’estructura dels ensenyaments universitaris a Espanya, que permeten l’obtenció de títols de caràcter oficial, consta de
dos nivells:
• Els estudis de grau, que es corresponen al primer cicle universitari.
• Els estudis de postgrau, que es componen de màster i doctorat i es corresponen al segon i tercer cicle,
respectivament.
Per a conéixer l’oferta d’estudis universitaris, notes de tall, etc. pots consultar:
UNIVERSITAT JAUME I - UJI
Av. Vicent Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló de la Plana
Tel.: 964 728 000
Fax: 964 729 016

http://www.uji.es
info@uji.es

DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. del Mar, 23, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 012 (PROP) / 964 358 000
Fax: 964 358 076

http://www.ceice.gva.es (Apartat Universitat i ciència)

UNED – UNIVERSITAT NACIONAL D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA
Centre associat de la UNED de Vila-real
C/ Raval del Carme, 82, 12540 Vila-real
Tel.: 964 523 361 / 964 523 161
Fax: 964 524 774

http://www.unedvila-real.es/
info@vila-real.uned.es

POSTGRAU/MÀSTER
Ensenyances d’especialització dirigides a persones titulades i/o professionals amb experiència, i orientades a l’aplicació
professional de coneixements.
DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. del Mar, 23, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 012 (PROP) / 964 358 000
Fax: 964 358 076

http://www.ceice.gva.es

MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Educació: 910 837 937
Cultura: 917 017 481
Tel.: 060 (Administració General de l’Estat)

http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/va/

PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA
Els programes formatius de qualificació bàsica constitueixen una oferta formativa, adaptada a les necessitats
especifiques de l’alumnat que ha abandonat l’ensenyança reglada sense haver aconseguit els objectius previstos en
l’Educació Secundària Obligatòria. Aquests programes s’adaptaran a les circumstàncies personals dels seus destinataris i
possibilitaran la seua inserció sociolaboral.
DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. del Mar, 23, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 012 (PROP) / 900 202 122 (gratuït) / 964 358 000
Fax: 964 358 076
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JOVE OPORTUNITAT - JOOP
El programa Jove Oportunitat - JOOP és una iniciativa de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) l’objecte del qual és la
realització d’accions d’orientació i assessorament per a joves d’entre 16 i 21 anys que abandonen els estudis sense haver
aconseguit completar el batxillerat o un cicle formatiu (FP) de grau mitjà.
Es tracta d’actuar sobre el col·lectiu juvenil que hi ha darrere de les estadístiques de fracàs escolar i abandonament
educatiu primerenc (AET), un problema amb enorme incidència a la Comunitat Valenciana, amb nivells superiors a la
taxa mitjana estatal i dels més alts d’Europa.
http://www.ivaj.gva.es/joop
FSE_ivaj@gva.es
ALTRES PROGRAMES
ESCOLA TALLER I TALLER D'OCUPACIÓ
Des de l’ADL es gestionen programes de formació i ocupació dirigits a incrementar el nivell d’ocupabilitat de les
persones que hi participen. El Ajuntament de Castelló té un centre de formació ubicat a l’Antic Aquarterament Tetuan
XIV.
Els recursos de formació i ocupació que es desenvolupen són:
Escola taller:
Recurs mixt de formació i ocupació dirigit a jóvens en desocupació menors de 25 anys i inscrits/es com a demandants
d’ocupació en el Servef. Es tracta d’un recurs regulat per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball , amb una duració total de 24 mesos.
Taller d’ocupació:
Recurs mixt de formació i ocupació dirigit a persones desempleades majors de 25 anys i inscrites com a demandants
d’ocupació en el Servef. Es tracta d’un recurs regulat per la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, amb
una duració total de 12 mesos.
Agència de Desenvolupament Local (ADL)
Edifici Quatre Cantons
C/ Enmig, 82, 1r, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 355 482
Fax: 964 355 483

http://www.castello.es (Agència de Desenvolupament Local
> Què és l’ADL > Accions de Formació i Ocupació)
adl@castello.es

AJUDES I BEQUES
BECA D’ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL EN PROJECTES EUROPEUS
L’Excm. Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria de Joventut, convoca anualment beques d’especialització
professional en projectes europeus amb destinació a les oficines de la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea a
Brussel·les.
Edifici Menador
Pl. Horts dels Corders, 4, 2n, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 229 551
Fax: 964 286 712

http://juventud.castello.es (Apartat > Formació > Beques)
oficinasinformacionjuvenil@castello.es

BECA PER A TÈCNIC/A SUPERIOR EN ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA
L’Excm. Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria de Joventut, convoca beques per a la realització de pràctiques
professionals en el Negociat de Joventut, dirigides a persones joves amb titulació de tècnic superior del cicle formatiu
“Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística” o titulació equivalent.
Edifici Menador
Pl. Horts dels Corders, 4, 2n, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 229 551
Fax: 964 286 712
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BEQUES HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ
L'Excm. Ajuntament de Castelló convoca anualment les Beques Hàbitat Artístic Castelló dirigides a artistes
empadronats/ades a Castelló de la Plana o a la seua província, amb una antiguitat continuada de com a mínim 3 anys en
el moment de la presentació de la sol·licitud. El projecte es podrà realitzar en qualsevol d’aquestes disciplines
artístiques: ceràmica, pintura, escultura, gravat, dibuix, fotografia, vídeo, obra gràfica, instal·lació, videoart o art
electrònic. També s’admetran els projectes multidisciplinaris.
Edifici Menador
Pl. Horts dels Corders, 4, 2n, 12001 Castelló de la Plana
Tel. 964 728 000

http://www.castello.es (Apartat Cultura > Premis)

BEQUES FUNDACIÓ DÁVALOS-FLETCHER
L’objectiu d’aquesta fundació és promocionar la cultura sobre els arts de pintura, escultura, música, lletres i ciències.
Per a això, des de 1993 la Fundació Dávalos-Fletcher realitza, de forma anual, la Convocatòria de Beques i Ajudes, en la
qual concedeix:
•
Beca per a perfeccionament d’estudis de Música.
•
Beca per a perfeccionament o ampliació d’estudis d’Arts Plàstiques.
•
Ajuda a un projecte d’investigació en els camps de les ciències experimentals, de la naturalesa, del medi
ambient, etc.
•
Ajuda a un projecte d’investigació en els camps de les ciències socials i humanitats.
C/ Gasset, 5, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 223 478
Fax: 964 260 271

http://www.davalos-fletcher.com
fundacion@davalos-fletcher.com

BEQUES FARO
FARO és un programa promogut i finançat pel Ministeri d’Educació, el propòsit del qual és fomentar la mobilitat
d’estudiants d’últims cursos de totes les universitats espanyoles mitjançant la realització de pràctiques formatives de
qualitat en empreses ubicades a Europa, Estats Units i Canadà i en empreses espanyoles o multinacionals d’Àsia i
Oceania. La duració mitjana de les pràctiques és de sis mesos.
http://www.becasfaro.es/home.php
ALTRES BEQUES
La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport convoca anualment beques i ajudes a l’estudi.
Direcció Territorial de la Conselleria d’Educació, Investigació, http://www.ceice.gva.es
Cultura i Esport
Av. del Mar, 23, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 012 (PROP) / 900 202 122 (gratuït) / 964 358 000
Fax: 964 358 076
JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DEL VALENCIÀ
Organisme de la Generalitat Valenciana la funció del qual és establir i efectuar les proves per a l’acreditació de
coneixements del valencià. Hi ha cinc nivells: A2, B1, B2, C1, C2
Una altra forma d’acreditar coneixements de valencià és a través de l’Escola Oficial d’Idiomes.
Finalment, la Conselleria d' Educació, Investigació, Cultura i Esport també realitza acreditacions de coneixements de
valencià.
Av. del Mar, 23, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 964 358 566
Fax: 964 358 076
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FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
Els centres de formació de persones adultes ofereixen una sèrie de possibilitats educatives per a persones majors de 18
anys (preparació per a exàmens de valencià, títol d’Educació Secundària Obligatòria, idiomes, etc.)
FPA - AUDIOGIL CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL
Av. de Pérez Galdós, 7, 12002 Castelló de la Plana
Tel.: 964 342 290
Fax: 964 342 291

http://www.audiogil.es
info@audiogil.es

FPA - ACADEMIA DIDÁCTICA
Passeig de Ribalta, 10, 12004 Castelló de la Plana
Tel.: 964 233 810
Fax: 964 228 663

www.academiadidactica.org
info@didacticaformacion.com

FPA - GERMÀ COLOM
C/ Mestre Felip, 5, 12005 Castelló de la Plana
Tel.: 964 738 895
Fax: 964 738 896
Centre Polifuncional Urban de Castelló
C/ Quadra La Salera, s/n, 12006 Castelló de la Plana
Tel.: 964 241 040

http://www.fpagermacolon.com
http://mestreacasa.gva.es/web/fpagermacolonhttp://mes
treacasa.gva.es/web/fpagermacolon
12004451@edu.gva.es

FPA - JOSEP PASCUAL I TIRADO
Av. Germans Bou, 26, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 964 399 430
Fax: 964 399 431

http://cfpapasqualitirado.es
http://mestreacasa.gva.es/web/1200364100
12003641@edu.gva.es

CENTRO EDUCATIVO IZQUIERDO
C/ Navarra, 118, 12002 Castelló de la Plana
Tel.: 964 200 230
Fax: 964 250 176

http://centrosizquierdo.es/
informacion@centrosizquierdo.com

ACADEMIA QUINA
C/ Manuel Segarra Ribes, 1, ent. 3 , 12005 Castelló de la
Plana
Tel.: 964 236 402

https://academiaquina.es
academiaquina@hotmail.com

FPA - CENTRE PÚBLIC DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES VICTORIA KENT
Ctra. l’Alcora, 31, 12006 Castelló de la Plana
Tel.: 964 255 282
Fax: 964 255 282
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PROVES LLIURES
PROVES LLIURES GRADUAT EN ESO
Es realitzen dues convocatòries anuals als mesos de juny i octubre. Per a presentar-se a la prova, les persones aspirants
han d’acreditar la seua identitat mitjançant DNI o NIE, en el cas d’estrangers residents. S’hi poden inscriure aquelles
persones que complisquen 18 anys l’any natural de la convocatòria.
La formalització de la matrícula preveu dos procediments: un primer, de caràcter telemàtic, i un segon, en què la
persona interessada ha de presentar la instància omplida telemàticament davant de la Direcció Territorial d’Educació
corresponent, en les dates que determine la resolució anual.
http://www.ceice.gva.es (Apartat > Educació i investigació > Contingut educatiu > Ordenació i centres > Ordenació
acadèmica > Formació de persones adultes)
PROVES LLIURES TÍTOL BATXILLERAT (MAJORS DE 20 ANYS)
La prova disposarà d’una convocatòria per curs acadèmic. El termini d’inscripció en la prova i la seua realització serà
determinat mitjançant una resolució de la direcció general competent en matèria d’ordenació acadèmica, que publicarà
la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Així mateix, aquesta direcció general
publicarà la convocatòria en el web de la conselleria competent en matèria d’educació i en altres mitjans que permeten
la difusió de la convocatòria.
http://www.ceice.gva.es (Apartat > Educació i investigació > Contingut educatiu > Ordenació i centres > Ordenació
acadèmica > Batxillerat > Majors 20 anys )
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. del Mar, 23, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 964 358 566
Fax: 964 358 076

http://www.ceice.gva.es

FORMACIÓ A EUROPA
ERASMUS +
Erasmus+ és el programa europeu en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport per al període 20142020.
Erasmus+ és el programa únic que tracta d’impulsar les perspectives laborals i el desenvolupament personal, a més
d’ajudar els nostres sistemes d’educació, formació i joventut a proporcionar un ensenyament i un aprenentatge que
doten les persones de les capacitats necessàries per al mercat laboral i la societat actual i futura.
http://www.erasmusplus.gob.es
http://www.erasmusplus.injuve.es/index.html?&__locale=ca
http://www.ivaj.gva.es/documents/164427600/164503330/Guia+del+programa+Erasmus%2B%202017.pdf/192832cd764c-488d-9735-f1a4bfd1a233
SEPIE - SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Agència nacional per a la gestió, difusió, promoció i estudis d’impacte del programa Erasmus + en l’àmbit de l’educació i
la formació (2014-2020). Per a la difusió dels programes compta amb la col·laboració de diverses institucions, com els
departaments d’educació o els serveis públics d’ocupació de les i comunitats autònomes, d’altres, com ara universitats,
cambres de comerç, organitzacions empresarials i sindicals que exerceixen activitats formatives...
http://www.sepie.es/
PORTAL TU EUROPA
Informació sobre programes d’ajuda comunitaris, drets i com exercir-los.
https://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
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PORTAL PLOTEUS
Portal dissenyat per a informar estudiants, persones que busquen treball, treballadors/es, pares i mares, orientadors/es
i docents sobre les possibilitats educatives i formatives a Europa:
•
Oportunitats educatives i formatives disponibles a la Unió Europea
•
Descripcions dels sistemes d’educació i formació
•
Descripcions dels programes d’intercanvi i beques
•
Informació pràctica per a viure en un altre país europeu
http://ec.europa.eu/ploteus/
ALTRES RECURSOS
Hi ha nombroses entitats que ofereixen cursos propis, així com cursos homologats per les distintes administracions que
poden ser de gran ajuda. Algunes d’aquestes entitats són:
CAMBRA DE COMERÇ DE CASTELLÓ
Ofereix un ampli ventall de possibilitats per a la formació i ocupació (Ex.: cursos presencials, en línia, per a persones
desempleades, cursos sobre noves tecnologies, cursos de RRHH, etc.).
Av. Germans Bou, 79, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 964 356 500
Fax: 964 356 510

http://www.camaracastellon.com
info@camaracastellon.com

CENTRE DE TURISME - CDT
El tipus d’accions de formació contínua desenvolupades en la Xarxa de Centres de Turisme comprén una àmplia varietat
de cursos, que faciliten i possibiliten l’aprenentatge i renovació de coneixements per a tots els perfils professionals
propis del sector.
C/ Astrònom Pierre Méchain, 2, 12100 Grau de Castelló
de la Plana
Tel.: 964 739 800
Fax: 964 739 801

http://www.xarxadecentresdeturisme.com
cdt_e@gva.es

CREU ROJA
Voluntariat i atenció sanitària.
Plaça Creu Roja, s/n, 12005 - Castelló
Tel.: 964 724 850
Fax: 964 724 855

http://www.cruzroja.es
castellon@cruzroja.es

FUNDACIÓN ISONOMIA
La Fundació Isonomia és una entitat sense finalitat lucrativa d’àmbit estatal, que depén de la Universitat Jaume I de
Castelló, el fi principal de la qual consisteix a promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, així com d’altres
col·lectius socialment, econòmicament, laboralment, educativament i culturalment desfavorits o susceptibles de patir
discriminació, en tots els àmbits de la vida de les persones, amb la finalitat de contribuir a una societat més justa i més
igualitària.
Universitat Jaume I. Campus de Riu Sec.
Av. Vicent Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló de la Plana
Tel.: 964 729 134
Fax: 964 729 135
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FUNDACIÓ UNIVERSITAT JAUME I - EMPRESA - FUE UJI
La Fundació Universitat Jaume I-Empresa és una institució cultural privada sense finalitat lucrativa i de caràcter
permanent, promoguda pel Consell Social de la UJI i per la Confederació d’Empresaris de Castelló (CEC). Té com a
objecte promoure i fomentar la investigació científica i la docència universitària en tots els àmbits relacionats amb la
universitat i el seu entorn socioeconòmic (Ex: estades en pràctiques d’alumnat en empreses, orientació a l’autoocupació,
jornades, seminaris, congressos, etc.)
Edifici Consell Social, Universitat Jaume I
Campus de Riu Sec, s/n, 12071 Castelló de la Plana
Tel.: 964 387 222
Fax: 964 387 010

http://www.fue.uji.es
laura@fue.uji.es

FOREM PV - FUNDACIÓ FORMACIÓ I OCUPACIÓ DEL PAÍS VALENCIÀ
Està promoguda per CCOO-PV per a la planificació i gestió de la formació professional per a l’ocupació a la Comunitat
Valenciana.
Av. València, 42, 12006 Castelló de la Plana
Tel.: 964 251 720

http://www.forempv.ccoo.es/
forempvnord@forempv.ccoo.es

CCOO - COMISSIONS OBRERES DEL PAÍS VALENCIÀ
Plaça de les Aules, 6, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 226 016
Fax: 964 331 107

http://www.pv.ccoo.es/
http://www.ccoo.es
ccoopv@pv.ccoo.es

UGT - UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS
Plaça de les Aules, 5, 4a i 5a , 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 226 508
Fax: 964 227 884

http://www.ugt-pv.es
http://ugtpvcomarquesdelnord.blogspot.com.es
planaalta@pv.ugt.org

USO - UNIÓ SINDICAL OBRERA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Av. Borriana, 13, 12005 Castelló de la Plana
Tel.: 964 246 416
Fax: 964 246 193

http://www.usocv.org
castellon@uso-cv.org

FORMACIÓ EN LÍNIA
Hi ha nombroses webs d’institucions, empreses, fundacions, etc. que ofereixen cursos gratuïts i de pagament. A
continuació n’anomenem algunes:
https://www.todocursos.info
https://www.ceac.es
https://www.masterd.es
https://www.educaweb.com
https://www.aulafacil.com
https://www.formaciononline.eu
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