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Notícies 
 

 
Projecte Catazubi 2014 de formació dual a Alemanya 
 
Diferents municipis del Maresme (Calella, Mataró, Pineda de Mar i Premià de Mar) participen al 
projecte de formació dual CATAZUBI2014.  A través del programa Alemany “MobiProEU” s’ofereix 
l’oportunitat de formar-se i treballar alhora per aprendre una professió al sector tècnic, mecànic, 
de restauració, socio-sanitari, entre d’altres. El programa cobreix el curs d’Alemany inicial a 
Catalunya, el viatge per anar-hi, i un sou de 818 al mes. Els requisits per participar són tenir 
entre 18 i 30 anys, tenir nacionalitat d’un país de la Unió Europea, tenir la ESO, un cicle formatiu 
de grau mig o superior i estar a l’atur. 
 
Si t’interessa rebre més informació, apunta’t (inscripció obligatòria) a una de les sessions 
informatives que es realitzaran durant el mes de març, indicant el teu nom i número de mòbil. 
Mataró. 11 de Març a les 10:00h.  mataro@b4m.cat 
Premià de mar. 11 de Març a les 16:00h  premia@b4m.cat 
Calella. 12 de Març a les 18:00h.  calella@b4m.cat 
Pineda de Mar. 18 de Març a les 17:00. pineda@b4m.cat 
 
 

 
L’intercanvi juvenil Create’n’Share 2.0 al Maresme 
 
Del 11 al 21 d’Abril el Maresme acollirà el primer intercanvi juvenil internacional pel programa de 
mobilitat i joventut Europea Joventut en Acció (Actual Erasmus+). Un total de 25 joves del 
Maresme, Sinzing (Alemanya),  Scunthorphe (Anglaterra)  i Pàdua (Itàlia) conviuran durant 10 dies 
a Malgrat de Mar.  
Durant aquests dies es duran a terme activitats d’intercanvi cultural on aprendran a cuinar plats 
dels altres països, practicaran altres idiomes, i crearan tallers de diverses temàtiques que es 
realitzaran a diferents municipis del Maresme.  
 
El dia 18 a la tarda es realitzaran tallers oberts a Can Jorba de Vilassar de mar. La temàtica dels 
tallers no es sabrà fins el dia 15, quan els joves ja hauran fet la programació. Al Facebook del 
Servei de Mobilitat Internacional anirem publicant notícies i informació. 
El dia 19 es realitzarà al Centre Cívic de Malgrat de Mar una sessió oberta a joves i entitats del 
Maresme. Aquells que estiguin interessants en saber què és un intercanvi juvenil i com participar-
hi, tindran també possibilitat de crear nous projectes d’intercanvi en conjunt. 
 
Per a més informació: mobilitatjove@ccmaresme.cat  
Facebook: www.facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresme 
 
Per apuntar-vos al taller de Vilassar de Mar el dia 18 o a la sessió de creació d’intercanvis a 
Malgrat el dia 19:  
http://goo.gl/XmpPFX 
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Informe Eurídice, la Mobilitat Europea 
 
Segons l’informe els millors sistemes per promoure i donar consells als estudiants superiors, sobre 
oportunitats d’estudis i formació a l’estranger es troben a Alemanya, Bèlgica, Espanya, França i 
Itàlia. 
L’informe valora el seguiment i els progressos de la recomanació del Consell Europeu al 2011 per 
eliminar els obstacles de la mobilitat dels alumnes. L’informe tracta diferents temàtiques com la 
informació i orientació, la preparació lingüística, les ajudes econòmiques, el reconeixement i el 
recolzament a alumnes amb menys oportunitats.  
 
Més informació: http://tinyurl.com/qcz3pvp 
 
 
 
 

Concurs d’emprenedoria de Joves Ciutadans 
 
Promogut per la fundació Goi Peace Stiftung Emprendimiento i l’ UNESCO, ofereix una plataforma 
empresarial i educativa per a joves de tot el món d’entre 15 i 30 anys. El joves presentaran les 
seves idees per desenvolupar el seu potencial empresarial i talent creatiu en dues categories: 
Millor idees i millor projecte. Els participants rebran una formació gratuïta online al Campus 
d’Iniciativa empresarial. 
Les 10 idees més votades seran les finalistes. Es donarà el premi als  més votats de cada 
categoria, i es convidarà als guanyadors a la cerimònia a Berlín, a l’octubre de 2014. 
 
 
Data límit: 30 de Juny de 2014 
Més informació: https://www.youth-competition.org 

 
 

 
 

Beques d’estudi 
 

Beques de Turisme  
L’Institut del Turisme d’Espanya ofereix Beques per realitzar pràctiques professionals i 
d’investigació turística a les conselleries espanyoles de turisme del món. 
La beca cobreix els viatges,  l’allotjament i manutenció. S’ofereixen 31 places per millorar la 
qualificació i la formació dels recursos humans en el sector turístic. 
 
Data límit: 18 de març 
Més Informació: http://goo.gl/4pxrW2 
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Beques de cooperació al desenvolupament  
L’objectiu de les beques es realitzar projectes d’investigació de cooperació al desenvolupament, 
finançant a estudiants de màster o doctorat. Els candidats han de formar part 
d’un projecte existent de col·laboració entre una o més universitats de que formin part de la PA 
(Paises de Asocación) de la cooperació espanyola, alguns d’Amèrica llatina, Àfrica Àsia. 
 
 
Data límit: 9 d’abril 
Més Informació: http://goo.gl/19hL4c 
 

 
Lectorats de llengua espanyola  
El ministeri d’assumptes exteriors i cooperació, ha fet pública la convocatòria per a lectorats en 
universitats de l’estranger, per tal de promoure els estudis de llengua i cultura espanyola als 
departaments d’universitats o escoles superiors. Els candidats han de tenir una llicenciatura o 
doctorat en Filologia, Lingüística, Teoria de la Literatura, Traducció i Interpretació o Humanitats; 
o bé un màster universitari en ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.  
 
Data límit: 17 de març 
Més Informació: http://goo.gl/o7agw7 
 
 
 

Beca per artistes Roma 
L’acadèmia d’Espanya convoca una beca per realitzar un any acadèmic 2014-2015 a Roma. Els 
beneficiaris poden ser creadors, artistes, investigadors, escriptors, pensadors i dissenyadors 
espanyols o estrangers que tinguin una trajectòria coneguda o prometedora a les seves 
respectives disciplines. Es requereix titulació universitària o trajectòria demostrable i no hi ha 
límit d’edat. 
 
Data límit: 1 d’abril 
Més Informació: http://goo.gl/o7agw7 

Pràctiques Laborals 
 

Pràctiques al Comitè de les Regions 
La convocatòria  per les pràctiques al comitè de les regions de la temporada de tardor-hivern 
2014-1015 ja està oberta. Ofereix una oportunitat de treballar al CoR i adquirir experiència 
treballant en una institució Europa. També pretén donar experiència en un ambient multicultural 
i multilingüe i posar en pràctica les competències adquirides durant els estudis previs. Es 
requereix una titulació universitària, i tenir suficient coneixement d’anglès o francès. 
 
Data límit: 1 d’abril 
Més Informació: http://goo.gl/tSDwEL 
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Pràctiques al Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
Les pràctiques al Tribunal de Justícia són per a titulats de Dret o Ciències Polítiques per treballar 
en  la recerca i documentació, són d’un màxim de 5 mesos. Per a les pràctiques d’interpretació i 
traducció és requereix un  títol en Interpretació, diploma o experiència de interpretació de 
conferències. Aquestes pràctiques són d’una duració de 10 a 12 setmanes, i es requereix 
coneixement perfecte d’un idioma de la Unió Europea i coneixement alt d’un altre idioma oficial. 
EL coneixement de francès és molt recomanable. 
 
Data límit: 1 d’abril 
Més Informació: http://goo.gl/UJqQkJ 
 
 

Pràctiques a Canadà 
Aquesta oportunitat és per a estudiants d’estudis superirors d’entre 18 i 35 per fer pràctiques 
laborals a Canadà. 
El govern de Canadà facilita d’inserció i el visat als estudiants que s’inscriguin a través de la web 
i compleixin amb els requisits: Disposar de 2500 dòlars canadencs per poder afrontar els primers 
mesos de l’estada, contractar una assegurança privada durant l’estada, tenir una oferta de 
pràctiques a Canadà i una carta que ho demostri, no haver gaudit d’aquesta oportunitat amb 
anterioritat. A més s’ha de pagar una quota d’inscripció de 150 dòlars canadencs, que es tornen 
si no es passa el procés de selecció. 
 
Data límit: sense especificar (fins cobrir places) 
Més Informació: http://goo.gl/XMpAmy 
 
 
 

Pràctiques Leonardo per nou-titulats universitaris 
El projecte Cogmos de la Universitat de Lleó ofereix pràctiques laborals amb el programa 
Leonardo Da Vinci a joves titulats fins a 35 anys que hagin obtingut el títol universitari els darrers 
4 anys. La convocatòria obrirà el dia 1 de Juliol, però es pot realitzar ja la pre-inscripció. La 
Universitat ofereix una borsa d’empreses i la possibilitat de fer la recerca d’empresa per lliure. 
 
Data límit: 1 De Juliol 
Més Informació: http://goo.gl/T836qO 
 
 

Comercial a Alemanya 
El Voluntariat Internacional en Empresa (VIE) és un programa francès de mobilitat internacional 
per a joves d’entre 18 i 28 anys que consisteix en una estada professional remunerada.  
CityPassenger és una empresa que treballa en sistemes de control de rendiment i  
innovació per empreses del sector del automòbil. És una petita empresa amb 20  
empleats amb seus a Canadà i França que pretén ampliar el seu mercat a Alemanya.  
L’empresa està buscant un comercial que realitzi prospecció de clients en el mercat  
alemany, entre els principals fabricants d’automòbils. Es requereix experiència en pre-venda en 
un entorn tècnic i d’innovació tecnològica. Coneixements de francès i alemany. 
 
Data límit: sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/b8scCx 
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Ofertes de Feina 
 

Personal d’hostaleria i restauració a Alemanya 
El ZAV (Servei públic de feina alemany) recerca personal per al parc d’oci Europapark i altres 
hotels i restaurant d’Alemanya. 
Ofereixen diferents oportunitats per cuiners i especialistes de càtering amb nivell A2 d’alemany i 
per a cambrers amb nivell B2 d’alemany. Es requereix experiència prèvia i formació en el sector. 
 
Data límit: 15 de Març 
Més Informació: http://goo.gl/tdpsrw 
 
 

Infermers/es al Regne Unit 
Es recerquen cinc infermers/es per treballar al Regne Unit amb titulació, que parlin anglès fluït i 
què pugin registrar-se al UK Nursing and Midwifery Council (ofereixen assistència) i que puguin 
treballar durant al menys 2 anys. Ofereixen salaris d’entre 21000 i 27000 lliures a l’any i el viatge 
pels seleccionats. 
 
Data límit: sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/jomLmX 
 

 
Professor/a de castellà i anglès a la República 
Dominicana 
Cabaraete Language Institute cerca professor d’anglès i castellà, que pugui desenvolupar algunes 
tasques administratives. Es requereix que faci la planificació de les classes per a diferents nivells 
i edats. Es requereix una llicenciatura Educació o Espanyol, i preferiblement amb certificat 
d’ensenya oficial.  Espanyol a nivell nadiu i nivell professional d’Anglès. 
 
Data límit: sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/rkScQd 
 
 

Coordinador de logística a Síria.  
L’entitat no governamental “Acción contra el hambre” lluita per pal·liar els efectes de al fam al 
món. Recerquen un coordinador logístic per fer de responsable de la coordinació de tots els 
aspectes logístics de la missió. Conjuntament amb el director del país i altres membres de l’equip 
de coordinació realitzaran una estratègia per garantir l’èxit del projecte. 
Busquen un persona amb experiència en logística en una organització similar, que parli espanyol i 
anglès i si és possible francès. Ofereixen un sou d’entre 1700 i 2200 (segons experiència) així com 
l’allotjament i les despeses de viatge. 
 
Data límit: 31 de Març 
Més Informació: http://goo.gl/3CsRUh 
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Infermers/es per treballar a Alemanya 
 
Eures i SOC realitzen un procés de selecció per cobrir places d’infermeria a  geriàtrics de la creu 
roja  a Maintal, Alemanya. El nivell d’alemany necessari per treballar és un B2, amb l’oportunitat 
de realitzar un curs d’Alemany subvencionat pel programa Alemany “The JOb of My LIfe”. Durant 
els primers mesos de feina s’ampliaran els coneixement d’Alemany fins obtenir el nivell B2.  
Ofereixen jornades de 40 hores setmanals, amb 6 setmanes de vacances a l’any. Els salaris 
depenen de l’experiència i l’antiguitat. 
 
Data límit: sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/AbLhYT 
 

 
Traductor d’espanyol i francès al Regne unit 
Linguists Direct recerca un traductor i corrector amb nivell d’espanyol nadiu, i amb un bon anglès 
o francès. També es realitzaran tasques d’actualització de traduccions, i altres tasques 
administratives. Els candidats han de ser meticulosos, tenir poder de concentració i facultats 
crítiques. El salari d’inici és de 20000 lliures a l’any més beneficis, i existeix la possibilitat de 
progressar i ser ascendit a l’empresa. 
 
Data límit: sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/E0yszV 
 
 

Enginyer Químic a Buenos Aires 
L’empresa Química multinacional DOW  recerca enginyer per treballar a Buenos Aires.  
La vacant és a l’organització LA Packaging & Performance Plastics TS&D. Es requereix experiència 
en l’àmbit tècnic, coneixença de materials plàstics,així com competències interpersonals i de 
gestió de projectes. 
Es requereix anglès fluït, Portuguès és preferible, predisposició a viatjar i una titulació 
universitària en Química o enginyer mecànic o de materials. 
 
Data límit: sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/iGnjSD 
 
 
 

Recol·lecta de Maduixes a Holanda 
Feina de recol·lecció de maduixes a mà, requereix bon estat físic per treballar jornades de 
moltes hores diàries. Es valora experiència prèvia en el sector però no és necessària. 
Coneixement bàsic d’angles és valorat. 
La temporada comenta a partir del 10 d’abril fins al 20 de Maig. 45 hores de feina durant 6 dies a 
la setmana. S’ofereix el salari en funció del salari mínim holandès i el contractant proveeix 
l’allotjament. 
 
Data límit: sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/ABJEU0 
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Cuiner de Tapes a restaurant a França 
Es busca cuiner amb experiència en cuina Espanyola per terballar a un restaurant, realitzar el 
menú, cuinar autònomament i realitzar la coordinació dels stocks. Imprescindible diploma d’una 
escolar de cuina I experiència demostrable de 5 a 10 anys. 
Contracte de tres mesos, s’ofereix un sou d’uns 1600 euros bruts per 35 hores a la setmana de 
feina. 
 
Data límit: 21 d’abril  
Més Informació: http://goo.gl/UPs8Uu 
 
 

Fisioterapeuta a domicili a França 
Es busca fisioterapeuta per realitzar les consultes a domicili a la zona de Normandia, França. 
Ofereixen un contracte de 12 mesos I un salari de 2500 euros bruts per 25 hores a la setmana. 
Vehicle propi imprescindible. L’empresa ajuda a homologar el títol I a trobar allotjament. Es 
requereix Francès bàsic. 
 
Data límit: 20 d’abril 
Més Informació: http://goo.gl/HtYQc9 

 
Enginyer Mecànic o Químic a Alemanya 
Recerca d’enginyers per incorporar-se a l’equip de d’una planta de producció a l’empresa 
multinacional de química DuPOnt. Els candidats  han de tenir un grau o màster d’enginyer 
Mecànic o Químic, motivació, competències de treball en equip, habilitats analítiques, entre 
d’altres. El coneixement de l’Alemany i Anglès és imprescindible. 
  
Data límit: sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/arLOra 
 
 

Tècnic de reparació a Finlàndia 
ISS Finlàndia busca un tècnic de reparació per treballar a la central de Google. Les tasques són 
manteniment, reparacions, i de bases de dades de tecnologia HVACP, sistemes UPS... Requereix 
una persona amb experiència i coneixement en un context similar. Es requereix que tingui un 
certificat homologat Europeu i que tingui un bon nivell d’anglès (oral i escrit) 
 
Data límit: sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/IQjDKZ 

 
 
Feina d’estiu per a estudiants 
El BEI (European Investment Banc) ofereix feina d’estiu per a estudiants de 17 a 25, de Juliol a 
Setembre. Les feines seran de suport a l’administració bàsica. Es seleccionaran als joves per un 
sorteig. 
 
Data límit: 16 d’Abril 
Més Informació: http://goo.gl/YuldUk 
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Voluntariat 
Servei de Voluntariat Europeu es un programa de la Unió Europea que permet a joves d’entre 
18 i 30 anys fer un voluntariat de 6 a 12 mesos en un país de la Unió Europea o països veïns. El 
programa inclou allotjament, manutenció, assegurança, diners per a despeses bàsiques i curs de 
llengua. 
 

Voluntariat sobre teatre a Bulgària 
Fire és una fundació sobre Teatre que duu a terme diferents projectes culturals  relacionats amb 
el teatre amb joves, nens i adults, Recerquen un voluntari per començar a partir d’abril. La 
major part del voluntariat serà a Sofia, la capital de Bulgària. 
 
Data límit: 30 de Març 
Més Informació: http://goo.gl/HAQXvM 
 

Voluntariat a Magdemburg, Alemanya 
Voluntariat d’un any, començant a l’octubre de 2014. El voluntari treballarà a l’oficina 
coordinant projectes de voluntariat, intercanvis juvenils, estudis, entre d’altres.  
 
Data límit: 31 de Març 
Més Informació: http://goo.gl/60VVSU 
 

Voluntariats diversos a la Índia 
L’Organització New Beginnings coordina diferents voluntariats arreu de la Índia, amb diferents 
temàtiques i durades. Tenen projectes per treballar amb nens del carrer, nenes rescatades del 
tràfic de persones, amb prostitutes, projectes sobre VIH, o ensenyant anglès. 
 
Data límit: 31 de Març 
Més Informació: http://goo.gl/vfHVdl 
 

Voluntariat a Espai Jove a França 
El centre d’informació juvenil BIJ a Brest, França, ofereix una plaça per un voluntari per realitzar 
tasques d’informació i dinamització juvenil. El voluntari treballarà amb la secció de Mobilitat 
Internacional, oferint informació sobre oportunitats a l’estranger, especialment el Servei de 
Voluntariat Europeu. 
 
Data límit: 30 de Març 
Més Informació: http://goo.gl/Ngp25v 
 

Voluntariat a Holanda 
L’entitat Mission House és una entitat de l’església protestant d’Amsterdam. Recerca voluntaris 
per recolzar els seus diferents projectes d’integració amb persones sense sostre, discapacitats, 
immigrants, joves, nens… Els voluntaris poden treballar en 5 projectes d’un total de 2o al voltant 
de la ciutat d’Amsterdam. La duració del voluntariat és de 9 mesos, a partir de setembre 2014. 

Data límit: 15 d’abril  
Més Informació: http://goo.gl/ZFw3hd 
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Voluntariat a llar d’infants a Polònia 
Aquest projectes està preparat per 9 voluntaris que treballaran durant 9 (per començar a 
l’octubre) mesos a una llar d’infants a Cracòvia. Treballaran amb els professors podran escollir 
les matèries més interessants. També es convida als voluntaris a realitzar tallers, i mostrar la 
cultura del seu país. 
 
Data límit: 30 d’Abril 
Més Informació: http://goo.gl/inB90G 
 
 
 

Tallers i xerrades 
 

“Estades i voluntariat: 
més enllà de la feina i els estudis a l’estranger” 
Si vols marxar al ‘estranger i no vols fer-ho per cercar feina ni estudis, tens moltes altres 
alternatives. Pots fer estades d’una setmana fins a un any (o més), individualment o en grup, a 
través d’un programa, amb una subvenció o per lliure. A un país proper o a l’altre banda del món.   
Aquest taller pretén donar-te informació sobre les diferents estades i donar-te un cop de mà 
escollint quina és l’experiència que s’adapta a les teves necessitats! 
 
Data i espai per concretar (finals de Març / començaments d’Abril 2014) 
Si vols inscriure’t i/o rebre més informació: 
http://goo.gl/JYB1xI 
 
 
 
Taller sorpresa amb el grup de l’Intercanvi Internacional Create’n’Share 
Si vols conèixer joves d’entre 18 i 30 anys d’Anglaterra, Alemanya, Itàlia i del Maresme, passar 
una bona estona, aprendre alguna cosa nova, practicar l’anglès (o l’italià, o l’alemany), apunta’t 
al taller sorpresa! 
18 d’Abril. 17h. A  Can Jorba, Vilassar de Mar 
 
Taller sobre Intercanvis Juvenils i creació de nous intercanvis 
Si vols conèixer què és un intercanvi juvenil, si t’agradaria participar a un intercanvi a un altre 
país, o bé t’agradaria crear un intercanvi i acollir-lo al teu municipi, vine i l’explicarem com. El 
grup de joves de l’intercanvi és de diferents països, i podràs contactar amb ells i crear projectes 
en conjunt. 
19 d’Abril. 17h. Al Centre Cívic de Malgrat de Mar 
 
Per inscriure’t a un o als dos tallers 
http://goo.gl/XmpPFX 
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Maresmencs al Món 
 

Formació Dual a Alemanya 
Daniel Pérez Sánchez és un jove de  Mataró que viu a  Fürth, una petita 
ciutat al costat de Nüremberg (Baviera), Alemanya. Realitza un curs de 
formació dual, el qual combina la feina amb l’escola. 
 
A principis de juliol de 2013 arribava amb altres 
companys de Barcelona com de Còrdova, a la ciutat 
de Nüremberg. Vam fer un curs intensiu previ 
d’alemany el maig i Juny, que va continuar a 
Alemanya fins a final de Juliol. Amb aquest curs, no 
es pretén dominar la llengua sinó familiaritzar-se. 
Aquest curs d’idioma  forma  part del programa 
“The job of my life”  liderat pel Servei d’ocupació 
Alemany (ZAV) facilitant la mobilitat laboral i la 
formació professional dual per a joves de 18 a 35 anys de països de la Unió Europea. 
 
Durant el mes de Juliol vam realitzar tràmits necessaris (compte bancari, targeta sanitària, 
padró) amb el recolzament de tècnics d’immigració o de treball. També vam realitzar 
entrevistes amb els empresaris interessats en contractar-nos. La majoria de les ofertes eren 
d’hostaleria, d’on prové la gran demanda. A l’Agost vam fer el mes de prova, per veure de 
quin tipus de feina es tractava i si interessava l’experiència. De les persones que vam arribar 
amb aquest programa, també va haver-hi gent que va decidir marxar després de la prova per 
diversos motius. 
 

Porto des de l'Agost treballant d’aprenent (“Azubi” 
en alemany) de cuina a un hotel de Nuremberg. 
Normalment treballo 4 dies a la setmana i 1 o 2 dies 
de formació (que compten com dies de treball) i 
tinc 2 dies de descans. Els dies que treballo faig 9 
hores, una d’elles per menjar. Treballar a la cuina 
és una feina  particularment dura, hi ha moments, 
on el ritme de feina pot ser frenètic i aquest factor, 
sumat amb el fet de no dominar un idioma, es fa 
cansat. Amb això no vull desanimar a ningú, però si 
prendre consciència de que es tracta. 
 
Per la meva part volia provar l'experiència de viure i 
treballar durant un temps fora. Feia temps que 
tenia aquesta idea, i després d’un temps fent 
classes d’Anglès a Mataró i sense trobar feina, vaig 
decidir provar amb aquest projecte. També em 
seduïa canviar de país  per tenir una nova visió i 
agafar una altra perspectiva de les coses, tot i que 
mai hauria dit que canviaria l'anglès per l'alemany. 
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Després de gairebé 7 mesos vivint fora de casa encara trobo a faltar a la família i als amics 
més propers. Hi ha una cosa que especialment trobo a faltar i és la manca de sol, ja que 
aquí la major part dels dies (sobretot a la tardor i l'hivern) està núvol o mig ennuvolat. Això 
em fa entendre perquè tanta gent marxa de vacances al nostre país, la llum és diferent...  
 
El fet de no dominar la llengua pot ser una mica frustrant i esdevé una barrera invisible, però 
generalment la gent d’aquí és força comprensiva. Valoren molt que algú de fora faci 
l’esforç d’aprendre alemany, i si veuen que no te’n surts canvien a l’anglès. 
 
Per concloure, trobo molt 
interessant l’oportunitat de 
marxar i poder viure durant un 
temps fora de casa, allunyat dels 
teus. Aprens a conèixer-te a tu 
mateix, fet que t’ajuda a veure 
amb més claredat que desitges i 
cap a on vols anar. S'aprèn a 
valorar petits detalls de la vida 
quotidiana que a vegades se'ns 
escapen, bé sigui per què els 
tenim molt a mà o bé perquè no 
ens recordem de donar-li el valor 
adient. Jo recomanaria marxar al 
país que sigui, on es tingui curiositat. Si es té l’oportunitat de treballar i poder viure el dia a dia 
encara millor, ja això permetrà conèixer la cultura i el país de veritat. 
 
 
Marxar fora a un altre país sempre és dur, sobretot al principi, i encara més quan és per 
motius laborals. Trobo que, malgrat la situació de crisi actual, el fet de veure't fora del teu 
poble o com diuen “sortir de la teva zona de confort”, et fa aprendre a obrir més els ulls i 
que el cap comenci a funcionar.  De cop i volta es visualitzen noves idees i maneres de fer, 
que en el cas d'una persona que tingui la intenció de tornar podrà posar en pràctica. És a dir: 
experiència vital. 
 
 
Links d'interès o informació: 

• www.connectum.es  (realitzen tant la selecció dels alumnes com les classes d'alemany). 
• www.alemaniatenecesita.es (web d'informació variada tant del projecte “The job of my 

life” com de la vida a Alemanya 
• www.aauev.de (gestiona la inserció de persones que realitzen la formació a Nuremberg) 
• www.ihk-nuernberg.de (càmara d'indústria i comerç a Nuremberg). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Març 
2014 

 
 
El servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme és un 
projecte format per 19 municipis del Maresme: Alella, 
Arenys de Mar, Arenys de Munt, Cabrera de Mar, Cabrils, 
Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Mataró, Palafolls, 
Pineda de Mar, Premià de Dalt,  Sant Iscle de Vallalta, Sant 
Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de 
Montalt, Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar, amb el 
suport i coordinació del Consell Comarcal del Maresme. 
 

Al servei realitzem tallers periòdics sobre temes relacionats amb la Mobilitat Internacional: 
Treballar a l'estranger, trobar feina qualificada, realitzar pràctiques laborals, Voluntariat i 
estades solidàries, camps de treball internacionals, intercanvis juvenils, entre d'altres! 
 
També podràs rebre informació personalitzada a l'Assessoria Presencial, demanat hora 
prèviament: 
Dimarts de 17 a 20h a Mataró. 
Dimecres de 16 a 20h a Can Jorba, Vilassar de Mar. 
Dijous de 15:45 a 20h a Malgrat de Mar. 
Divendres de 10 a 13 i de 17 a 20 h a Mataró. 
 
Per a més informació, inscripcions als tallers o demanar hora per l'assessoria presencial, 
contacteu el punt d'informació Juvenil del vostre municipi. 
 
Segueix-nos al Facebook per informar-te dels propers tallers i ofertes: 
 

www.facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresme 
 

 
 
La informació facilitada en aquest butlletí ha estat extreta de les pàgines web i els portals que 
s'indiquen. El servei d'assessoria de Mobilitat Internacional del Maresme així com els municipis 
col·laboradors no es fan responsables dels possibles errors o modificacions que es puguin produir 
a les informacions que contenen les mateixes. 
 


