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 Notícies 
 

Obertes les inscripcions a Camps de treball d’estiu 
La Cocat i SCI, entitats que coordinen Camps de treball Internacionals, obren la convocatòria 
d’inscripcions d’aquest any. 
Un camp de treball internacional és una experiència de voluntariat i formativa, i un viatge no 
només per la geografia del planeta, sinó també un viatge per les diferents cultures, un viatge de 
coneixement personal. Una experiència de voluntariat, on tu et responsabilitzes de realitzar una 
feina de suport en l’àmbit social, mediambiental, cultural, educatiu,...a canvi d’una gran 
experiència. Tot això, en convivència amb altres joves de moltes cultures diferents, i on podreu 
practicar un idioma estranger. Pot durar entre 15 dies i uns quants mesos. 
 
Més informació: 
Cocat: http://goo.gl/W93rD8 
SCI Cat: http://goo.gl/nRktDY 

 
Recolzament dels intercanvis Juvenils 
El Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme posa en marxa l’assessorament i 
acompanyament a grups informals de joves i entitats que vulguin participar o coordinar 
intercanvis juvenils Europeus. 
 
Els intercanvis Juvenils són Estades de 5 a 21 dies de duració subvencionades pel programa 
Europeu d’educació i joventut, Erasmus+. Durant l’intercanvi al menys 2 grups, de països de la 
Unió Europea i Països Associats, es reuneixen a un dels països participants, on realitzen activitats 
al voltant d’un tema comú (cultura, esport, art, música, política...) facilitant l’enteniment entre 
diferents cultures i donant suport al lideratge dels i de les joves. 
 
Existeixen Intercanvis on els participants creen obres de teatre al voltant de la inclusió, realitzen 
rutes a través d’un país tot coneixent la cultura dels seus habitants i la dels participants, fan 
trobades on practiquen esports a l’hora que estan en contacte amb la natura. Les temàtiques i 
els objectius són molt diversos i versàtils. 
 
El programa proporciona una subvenció per l’estada i part del viatge dels joves i caps de grup 
(líders juvenils). Les edats dels joves participants són de 13 a 30 anys, tot i que normalment 
s’escullen franges més limitades (13-17, 18-25, 26-30). Els projectes es presenten a les 
convocatòries del Programa Erasmus +. Aquest any encara hi ha dues convocatòries: el 30 d’Abril 
i l’1 d’Octubre.  
 
Si formes part d’una entitat juvenil, esplai, cau, o tens un grups d’amics amb el qual voleu 
participar en una activitat internacional d’aquesta mena, podeu informar-vos més a través del 
Servei de Mobilitat Internacional Jove. 
També us recomanem participar als tallers oberts que es realitzaran a l’intercanvi Juvenil 
Create’n’share 2.0 al Maresme (més informació a la següent notícia) 
Més informació: mobilitatjove@ccmaresme.cat 
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Vine a conèixer L’intercanvi juvenil Create’n’Share 2.0! 
 
Del 11 al 21 d’Abril 25 joves del Maresme, Alemanya, Anglaterra i Itàlia conviuran durant 10 dies 
a Malgrat de Mar. L’objectiu és aprendre a realitzar tallers allò que els joves saben fer i oferir-los 
a altres joves i nens del Maresme. El dia 17 realitzaran tallers als cursos de Monitors de Lleure a 
Calella, Cabrera de Mar i Mataró, i amb els nens del Casal de Cabrera de Mar i del Festival 
Divertit de Premià de Dalt. 

 
 
El dia 18 realitzaran un taller 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 joves i entitats 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. 
 
Apunteu-vos als tallers: http://goo.gl/XmpPFX 
 
Facebook: 
www.facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresm
e 
 
 
 
 

 
 

Intercanvis Juvenils i  
Formacions Internacionals 

 
Les formacions internacionals són adreçades a joves i professionals que treballin en l'àmbit de la 
Joventut subvencionats pel programa Joventut en Acció.  
Els intercanvis juvenils són estades de curta duració, majoritàriament per a joves de 18 a 25 anys  
(alguns a partir de 13 i fins a 30 anys) a un país participant del programa Joventut en Acció.  
Els criteris de ambdós varien en funció del projecte i l'entitat que l'organitza. 
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WAVE, Intercanvi de Surf i Medi-ambient a Portugal 
L’entitat Agora Veiro organitza un intercanvi juvenil amb 30 joves de Portugal, Malta, 
Hongria, Romania, Espanya i Croàcia el Juny de 2014. L’objectiu és explorar un estil de vida 
saludable i el respecte a la natura a través de la pràctica d’esports (Surf i esports de platja), 
reciclatge i re-utilització de productes. L’estada de 10 dies al Juny es realitzarà a prop de la 
reserva natural de dunes de São Jacinto.  
 
Data límit: 20 d’Abril 
Més informació:http://goo.gl/JFt9Tr 
Aplicació: http://goo.gl/nERZUg 
 

 

Intercanvi Culture Through Young Eyes a Turquía 
Intercanvi que es realitzarà Del 17 al 25 de maig de 2014 a Trabzon, Turquia. 
amb debats, tallers, activitats a l’aire lliure per tal de fomentar i conèixer les diferents 
cultures Europees, a través d’activitats culturals relacionades amb l’art. 
Amb 35 joves Turquia, Lituània, Bulgària, Romania, Espanya, Eslovènia i Eslovàquia.  Per 
aprendre sobre la cultura, l’art, la música i les obres artístiques a través d’activitats 
recolzades per l’art. 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Més informació: http://goo.gl/xdmrfU 
 
 

Intercanvi Sreet Workout a Macedònia 
Intercanvi juvenil Street Workout Volume 1 Del 5 al 15 de juliol de 2014 a Bitola, Macedònia. Amb 
45 joves de França, Espanya, Croàcia, Letònia, Portugal, Macedònia, Geòrgia, Sèrbia i Bòsnia 
L’objectiu és desenvolupar la creativitat mitjançant la creació de nous estils i tècniques pel que 
fa a l’esport i l’entrenament al carrer (Street Workout). 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Més informació: http://goo.gl/SfKMzM 
 
 

Intercanvi Growing Europe a la República Txeca 
Mundus – Un mundo a tus pies, et proposa la participació en un projecte d’intercanvi juvenil que 
té per temàtica l’estil de vida “eco-friendly” del 25 de Juny al 2 de Juliol amb participants de la 
República Txeca , Itàlia, Romania, Grècia, França i altres joves d’aquí. 
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Més informació: http://goo.gl/Flj2H9 
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Recerca de partners per intercanvi a Romania 
L’entitat Romanesa Young Iniciative recerca partners de la unió Europea (entitats, associacions i 
institucions públiques) per formar part en un intercanvi juvenil que es durà a terme al gener de 
2014. Common Heritage, Common Future és un intercanvi juvenil que pretén encoratjar la 
reflexió i el pensament crític sobre el passat, el present i el futur de la Unió Europea i el 
concepte de ciutadà Europeu, a través de diversos mètodes d’educació no formal com role-play, 
debats, teatre, flashmob, teambuilding, activitats a l’aire lliure... 
 
Data límit: 15 d’Abril 
Més informació: http://goo.gl/sb1ZDz 

 
 

Formació Internacional Be Social 2  
Formació  que es realitzarà a Itàlia del 3 al 11 de Juny de com les xarxes social poden ajudar els 
joves en la seva recerca de feina. El curs és adreçat a joves, a membres d'organitzacions juvenils 
i a treballadors juvenils. El curs té per objectiu millorar les competències digitals dels 
participants en particular amb les eines de la Web 2.0 i millorar les formes de comunicació de les 
organitzacions juvenils. Aquest curs pretén també reforçar la cooperació i el treball en xarxa 
entre les organitzacions.  
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Més informació: http://goo.gl/2XZOam 
Inscripció: http://goo.gl/bI6NrL 
 

Formació Reveal Armènia 
Curs de formació Reveal Each Other Beyond Stereotypes Del 1 a l’8 de juliol de 2014  a Armènia. 
Per parlar dels prejudicis i estereotips que separen les dones europees i no europees i preparar 
una pel·lícula de diàleg i cooperació intercultural entre els participants.  
 
Data límit: Fins a cobrir places. 
Més informació: http://goo.gl/KbimGr 

 

Formació de Formadores en pau i drets Humans 
El Servei Civil Internacional de Catalunya busca 2 participants per a una formació internacional 
per a preparar joves que vulguin ser formadors en matèria de pau i de drets humans. 
La formació busca facilitar la comprensió de l’Educació per la Pau i els Drets Humans, definir 
tipologies i causes de conflictes i de violacions de drets humans, desenvolupar competències 
interculturals i donar eines per treballar per la promoció de la pau i els drets humans. Es realitzar 
 
Data límit: 13 d’Abril  
Més Informació:  http://goo.gl/BWnI9a 
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Voluntariat Europeu 
 
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 amb nens i joves a la República Txeca 
Voluntariat d’un any de duració a partir de setembre de 2014 a la República Txeca per treballar 
amb nens i joves organitzant activitats artístiques i de manualitats o dansa i música o classes de 
llengua estrangera. A més també, el voluntari recolzaria la realització de projectes estrangers, 
campaments, i treballar en clubs juvenils. 
 
Data límit: 15 d’Abril  
Més Informació: http://goo.gl/Vfc8yG 

 

Voluntariat a associació juvenil a Letònia 
L’associació juvenil Klub Smaja ( Club the House) a Letònia, ofereix una plaça de Voluntariat 
Europeu per començar el setembre de 2014 de 12 mesos de duració. El projecte tracta de donar 
suport a l’educació de Joves sobre les seves oportunitats així com la participació en activitats 
locals i internacionals i fomentar la ciutadania Europea. 
 
Data límit: 20 d’Abril 
Més Informació: http://goo.gl/ooXvJJ 

Voluntariat d’Educació a través de l’esport a Polònia 
L’Associació Morena de GDNsk, Polònia, treballa amb el joves i nens, organitzant activitats per 
potenciar la participació, l’esport, i proporcionant informació sobre projectes Europeus. Busquen 
un voluntari per organitzar activitats esportives, tallers de sensibilització de l’esport, promoure 
el Voluntariat Europeu, recolzar l’organització de campaments de scouts i tallers que promoguin 
la cultura del voluntari. 
El voluntariat comença al Juliol de 2014 i té una duració de 12 mesos 
 
Data límit: 10 de Maig 
Més Informació: http://goo.gl/YQdyjP 
 
 

Voluntariat a Geòrgia 
L’associació Joventut Geòrgia per Europa és una Organització No Governamental fundada l’any 
2006 que actualment està cercant 7 voluntaris per realitzar el seu projecte en diferents centres 
per a discapacitats de diverses edats (de 7 a 40 anys). Els voluntaris poden escollir el projecte 
que més els motiva quan envien la carta de motivació. 
Data límit: 30d’abril  
Més Informació: http://goo.gl/m1Rrxq 
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Voluntariat a jardí d’infància a Polònia 
Aquest projectes està preparat per 9 voluntaris que treballaran durant 9 (per començar a 
l’octubre) mesos a un jardí d’infància 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 

 
Beques d’estudi 

 

Beques Internacionals Fórmula Santander 
El Programa de Beques Fórmula del Banc de Santander, que ofereix ajudes de 5000 euros a 
estudiants de grau o post grau de que realitzin una mobilitat internacional. Aquestes beques són 
compatibles amb altres beques i ajudes econòmiques, si són les Universitats participants les que 
realitzen la selecció i atorguen les places, posant els seus propis criteris. Les Universitats 
Catalanes participants en el programa són la Universitat de Barcelona, Autònoma Barcelona, 
Politècnica de Catalunya, Universitat de Lleida, Ramon Llull, Pompeu Fabra, Internacional de 
Catalunya i Universitat de Girona. 
 
Data límit: 15 d’Abril 
Més Informació: http://goo.gl/K2MLvZ 
 

 

Beques Eurolingua per estudiar anglès a Irlanda 
Eurolingua Venairlanda convoca 10 beques per anar a estudiar anglès a Irlanda aquest 
estiu. Es requereix haver nascut abans del 1998, ser estudiant matriculat durant el curs 
2013-14 (de batxillerat, formació professional o universitat), tenir nacionalitat de la Unió 
Europea i un titulació acadèmica del curs anterior mínima de 7 punts (de 6 per les 
carreres universitàries tècniques). 
 
Data límit: 13 d’Abril 
Més Informació: http://goo.gl/7Ex2Ru 
 

Beques Iberoamèrica del Banc Santander 
Estudiants de 64 universitats espanyoles poden sol·licitar les beques de la nova edició 
del programa de beques Iberoamèrica del Banc Santander. Poden accedir a la beca 
alumnes d’universitats espanyoles que portin a terme estades d’un semestre acadèmic 
en universitats d’Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic, Portugal, Puerto Rico, Perú i 
Uruguai. Les beques Iberoamèrica tenen una dotació de 3.000 euros. 
 
Data límit: 31 de Maig 
Més Informació: http://goo.gl/42lIrv 
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Pràctiques Laborals 
 

Pràctiques Robert Schuman al Parlament Europeu 
Practiques laborals al Parlament Europeu en l’àmbit general i de periodisme. Els Becats han de 
tenir nacionalitat Europea, majors de 18 anys, conèixer una de les llegues de la Unió europea i no 
haver gaudit amb anterioritat en una beca de la unió Europea. Les pràctiques són un període de 5 
mesos. 
 
Data límit: 15 de Maig 
Més Informació: http://goo.gl/Q6Ir7c 
 
Pràctiques al Consell Europeu 
El Consell d'Europa ofereix dos terminis per realitzar pràctiques cada any durant els períodes de 
març a juliol o de setembre a gener, amb una durada d’entre vuit setmanes a cinc mesos. Es 
requereix nacionalitat d'un dels estats membres del Consell d'Europa, coneixements molt 
avançats d’anglès o francès i posseir com mínim el primer cicle d'educació superior equivalent a 
grau. 
 
Data límit: 2 de Maig 
Més Informació: http://goo.gl/wdKO3c 
 
 

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 
 
 

Desenvolupador de Software l’Índia 
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.  
Tata France S.A.S és una empresa amb alta projecció internacional que cerca desenvolupador 
Software. Es requereix experiència prèvia en anàlisi de software, desenvolupament web, alt 
coneixement de Java/J2EE, J2SE (Swing inclòs), J2ME, C, C#, Tomcat, JBoss, GlassFish, 
OC4J, JDBC/ORM, i bases de dades. El contracte es faria de l’1 de juny a l’1 de desembre de 
2014 amb possibilitats de renovació. 
 
Data límit: sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/3q2360 
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Ofertes de Feina 
 

Procés de selecció (a Barcelona) sector TIC per Alemanya 
Els serveis d’Eures d’Alemanya i Espanya organitzen un esdeveniment per tal de facilitar la 
contractació a empreses Alemanyes de personal del sector del TIC. 
El dia 8 es farà una fira oberta, on les diferents empreses realitzaran una presentació sobre la 
seva empresa. El dia 9 es realitzaran entrevistes personals amb els candidats que postulin la seva 
candidatura fins el 24 d’Abril, a les diferents ofertes de feina: http://goo.gl/YXbiRT 
Dijous, 8 de maig de 10:00 – 18:00h  
C/ Pujades, 350. 08019 Barcelona  
 
Data límit: 24 d’Abril 
Més Informació: http://goo.gl/V8OHeU 

 
Restauració a Regne Unit 
La cadena de Gaucho Restaurants busca Cambrers i cambreres, personal de barra i recepcionista 
per treballar a un dels 12 restaurants de Londres. També busquen personal per la seva delegació 
a Dubai. 
Busquen gent amb experiència, amb bona presència i experiència prèvia. Es requereix bo nivell 
d’anglès oral i escrit. L’empresa realitzarà una formació prèvia. 
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/CLG2SW 

 

Fast food al Regne Unit 
L’empresa Nando’s Gatwik obre una botiga a l’Aeroport aquest estiu, i recerca personal per 
atendre a la caixa i cuiners de planxa. Ofereixen torns de matinada i de nit, i sous de 7.50 lliures 
fins a 8,50- Requereixen referencies de feina de 5 anys. 
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/pFRo5F 

 

Traductor per a Trivago a Alemanya 
Trivago, empresa de recerca d’allotjament online, recerca traductor d’angles a castellà per la 
seva delegació a Dussendolf. 
Recerquen algú amb bon nivell d’angles i Castellà, que pugui fer les traduccions del text amb 
creativitat. Coneixements previs de HTML i SEO són apreciats, però no indispensables. Demanen 1 
o 2 anys d’experiència en traducció. 
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/JnNF7Z 
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Professor d’espanyol a Grècia 
Escola independent a Grècia, amb frontera de Turquia, recerca professor d’Espanyol a partir 
d’Agost de 2014. Es demana experiència ensenyant Espanyol, preferiblement IB Diploma, amb 
estudis de magisteri i experiència mínima de 5 anys. 
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/tWuJiq 

Cuiner a Bèlgica 
Brice Restaurant Edison, a través de la Xarxa Eures, cerca cuiner amb experiència de cuina de 
temporada, realització de menús i comandes i com a responsable al capdavant d’equips de cuina. 
També cal tenir coneixements de cuina tradicional i vegetariana i posseir un nivell elevat de 
francès. 
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/50xoVL 
 

Mecànics d’automòbils a Alemanya 
A través de la Xarxa Eures es selecciona diversos mecànics d’automòbils per cobrir places a 
Alemanya. Es requereix nivell formatiu de grau superior, experiència en la reparació de vehicles 
mínima de tres anys i coneixements d’alemany (nivell A1) o d’anglès (nivell B2). Es valorarà haver 
treballat per a marques comercials reconegudes. 
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/xovH3n 
 

Feina temporal a Regne Unit  
Empresa de col·locació al sector de l’agricultura recerca conductors amb experiència  
i assistents de recol·lectors amb competències organitzatives i motivació. Temporada de 
Maig a Setembre de 2014, l’anglès no és sempre necessari. 
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/lXc6M3 
jobs@edwardvinson.co.uk  
 

Feina d’estiu a UK, sector agricultura 
Empresa de selecció GS Recruitment ofereix feina temporal estiu 2014 en diferents posicions del 
sector de l’agricultura. Operari de camp  (realitzant tot tipus de feines relacionades amb la 
plantació i recol·lecció del producte), Operari de producció (en una cadena, realitzant safates de 
verdures, tallant verdures, etc.), I feines qualificades (conductor de tractor, o maquinàries 
específiques)  
 
Data límit: Sense especificar 
Més Informació: http://goo.gl/eBOcWD  
(oferta “Temp Seasonal Op - Summer 2014”) 
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Tallers i xerrades 
 

“Estades d’estiu” 
Aquest estiu, vols marxar a l’estranger? Tant si vols anar sol o en grup, durant una setmana o 
fins a tres mesos… Tant si vols practicar idiomes, conèixer cultures, treballar, o només 
viatjar…   
Existeixen diferents tipologies d’estades d’estiu  a l’estranger: Camps de treball, Feina 
temporal, Intercanvis juvenils, Voluntariat i viatges solidaris, Estades per practicar idiomes, 
Turisme alternatiu… T’explicarem de què es tracten, com pots accedir-hi!  
 
Data: 13 de Maig  a les  19:30h 
Lloc: Maresme Centre de Negocis (Avinguda Jaume Recoder 85-87 de Mataró - al costat de 
l'Avinguda Maresme i de l'estació de RENFE). 
Inscripció: http://goo.gl/dV5utK 
 
Data: 22 de Maig  a les 19:30h 
Lloc: Centre Cívic Malgrat de Mar. C/ Segre 1 
Inscripció: http://goo.gl/0DAWt7 
  

Maresmencs al Món 
 

Projectes Internacionals  
El Marc Trujillo Llaràs és un jove de Vilassar de Mar que ha participant en 
diversos projectes internacionals i està preparant-se pel seu projecte de 
Voluntariat Europeu a Estònia. 
 
 
Em dic Marc Trujillo Llaràs i sóc de 
Vilassar de mar. A l'estiu de 2013, no 
tenia feina ni veia el futur gaire clar, 
però aquell mateix Juliol vaig descobrir 
el que eren els intercanvis juvenils del 
programa Joventut en Acció i vaig 
decidir participar en un intercanvi que 
es va realitzar a Sinzig, Alemanya. Allà 
10 joves del Maresme i 10 joves 
d’Alemanya ens vam trobar per a dur a 
terme diferents tallers d'acord amb les 
nostres habilitats personals. 
 
 
Durant aquests dies vam aprendre a realitzar projectes en grup, des de la pluja d'idees, passant 
per la unió d'un grup de persones amb els mateixos interessos, fins al que és el taller en si.  
 
A partir d'aquí, se’m van obrir les portes cap a un món fins al moment desconegut per a mi. Vaig 
començar a interessar-me pels intercanvis juvenils i, al cap de poc, em vaig veure organitzant la 

Marc i el seu company Alemany realizat el taller de Creativitat 
i Dibuix durant l’Intercanvi Juvenil al Juliol de 2013 
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segona part d’aquest intercanvi com a líder juvenil: el “Create 'N' Share 2.0” que es duu a terme 
durant aquest mes d’Abril al Maresme.  
 
En aquesta segona part hi ha dos països més com a participants: Itàlia i Anglaterra, que s'unirien 
a Alemanya i els joves del Maresme. En aquest cas, els tallers ja no són tancats per als joves 
participants, sinó que s'obren als nens, nenes i joves de la població on es realitzarien, donant a 
conèixer així que són els intercanvis europeus.  
 
Paral·lelament a l’organització del Create’n’share 2.0, el darrer mes de Febrer, vaig tenir 
l’oportunitat de participar en una formació del Programa Joventut en Acció a Bakuriani, Geòrgia, 
on vaig ser alumne d'un curs intensiu per a Educadors basat en l'educació No Formal. A diferència 
dels Intercanvis Juvenils, les formacions tenen com a objectiu ensenyar a professionals de l'àmbit 
de l'educació. I està obert a persones de totes les edats, nosaltres érem des dels 19 fins als 54 
anys.  
 
A part de l’aprenentatge, vaig 
conèixer gent d’altres països i, a 
través d’uns dels participants vaig 
obtenir l’oportunitat de fer un Servei 
de Voluntariat Europeu (EVS) a 
Estònia a partir de l’Agost de 2014. 
Allà la meva feina serà relacionar 
l'educació amb les meves habilitats 
artístiques, i donar suport a 
l’educació de nens i joves mitjançant 
l'art a l’Escola Lliure Vabakool. Fa 
unes setmanes vaig visitar la ciutat i 
l’escola, i presentarem el projecte 
d’EVS la propera convocatòria 
d’Erasmus+-  
 
La veritat és que tot això que estic vivint ara no m'ho havia plantejat mai, els meus estudis 
sempre han estat al voltant de l'art i no pas l'educació. De sobte, arran del primer intercanvi, se 
m’han obert les portes a un nou món. L'únic que he fet és aprofitar l’oportunitat i, a partir 
d'aquí, he anat desenvolupant la meva idea sobre com combinar les meves habilitats i aplicar-les 
al món de l'educació.  
 
Actualment no tinc una idea clara de quin serà finalment el meu futur professional, vaig pas a 
pas, investigant. Intento aprofitar el que tinc al moment i aprendre al màxim de l'experiència que 
en trec per poder crear futurs projectes, tant personals com professionals. Recomano a tots els 
joves que no tinguin por de moure's, que no cal preocupar-se gaire de si les coses sortiran bé o 
no, i que simplement tinguin ganes de fer coses i es deixin portar una mica per la intuïció.  
 
De l'única manera que he après realment ha estat a partir de l'experiència, i distingint  el que puc 
utilitzar en un futur i el que puc intentar millorar. Quan vaig començar a viatjar no sabia mai on 
acabaria, no veia clar el que podia passar, però la veritat és que si et mous, sempre passen 
coses... Ara, cada cop em costa menys prendre una decisió, a mesura que he anat experimentant 
he anat perdent la por a endinsar-me “a lo desconegut”, de fet ho trobo fascinant perquè mai 
deixo d'aprendre. 
 
 
Continuarà... 
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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, demanant 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. 
 


