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Notícies	  
	  

Fira	  internacional	  d’estudis	  de	  Postgrau,	  FIEP	  2015	  
El	  dia	  26	  de	  Febrer,	  de	  16	  a	  19h,	  “Circulo	  Formación”	  organitza	  la	  FIEP'2015	  (Fira	  Internacional	  d'Estudis	  de	  
Postgrau),	  on	  es	  donarà	  a	  conèixer	  tota	  l'oferta	  formativa	  de	  postgrau.	  A	  través	  de	  les	  taules	  informatives	  de	  
les	  diferents	  escoles	  i	  centres	  presents,	  els	  directors	  d'admissions	  atendran	  tots	  els	  dubtes	  que	  es	  poden	  
plantejar	  a	  l'hora	  d'escollir	  un	  postgrau:	  quin	  tipus	  de	  programa	  s'adapta	  millor	  a	  les	  teves	  necessitats,	  
beques,	  sortides	  professionals,	  finançament,	  claustre	  de	  professors,	  convenis	  amb	  empreses,	  adaptació	  a	  
l'Espai	  Europeu	  d'Educació	  Superior,	  etc.	  	  
	  
A	  banda	  de	  centres	  catalans	  i	  espanyols,	  hi	  haurà	  centres	  educatius	  d’altres	  països,	  com	  ara	  Holanda,	  Regne	  
Unit,	  Suïssa.	  A	  més,	  faran	  un	  sorteig	  de	  3	  beques	  “Círculo	  Formación”	  de	  10.000€	  cada	  una.	  
	  
Inscripció	  prèvia:	  http://www.fiep.es/fiepbarcelona.htm	  	  
Més	  informació:	  http://www.fiep.es/	  

Beques	  Sabàtica	  
Sabàtica	  és	  una	  empresa	  ofereix	  	  oportunitats	  de	  mobilitat	  internacionals	  	  sobre	  tot	  en	  	  l’àmbit	  de	  
voluntariat	  així	  com	  també	  pràctiques	  i	  formació.	  Aquest	  any,	  Sabàtica	  ofereix	  cinc	  Beques	  per	  realitzar	  
estades	  durant	  el	  2015.	  La	  beca	  cobreix	  les	  despeses	  del	  programa	  de	  Sabàtica,	  però	  el	  viatge,	  l’assegurança	  
mèdica,	  el	  visat	  i	  les	  despeses	  personals	  corren	  a	  càrrec	  del	  participant.	  Les	  beques	  són	  per	  persones	  a	  l’atur	  
o	  nou	  titulades	  amb	  nacionalitat	  i	  residència	  a	  Espanya.	  Les	  oportunitats	  becades	  són	  les	  següents:	  

• Beca	  per	  fer	  d’Au-‐pair	  als	  Estats	  Units	  durant	  un	  any	  per	  a	  joves	  de	  18	  a	  26	  anys	  amb	  experiència	  
amb	  nens.	  	  

• Beca	  de	  6	  mesos	  per	  fer	  d’Au-‐pair	  amb	  nens	  per	  persones	  de	  18	  a	  50	  anys	  amb	  experiència	  amb	  
nens.	  	  

• Beca	  de	  3	  mesos	  per	  fer	  pràctiques	  en	  el	  sector	  de	  l’agricultura,	  horticultura,	  veterinària	  per	  a	  
persones	  amb	  experiència	  o	  estudis	  relacionats,	  de	  18	  a	  35	  anys.	  	  

• Beca	  de	  pràctiques	  a	  Noruega	  en	  el	  sector	  turisme,	  restauració	  o	  agricultura	  	  amb	  estudis	  o	  
experiència,	  per	  a	  joves	  de	  19	  a	  29	  anys.	  	  

• Beca	  de	  voluntariat	  a	  Nepal,	  de	  18	  a	  70	  anys.	  
	  
Data	  límit:	  1	  de	  Març	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/VuNA67	  
	  

	  
Camps	  de	  treball	  Internacionals	  
	  
Els	  camps	  de	  treball	  internacionals	  són	  una	  experiència	  on	  els	  voluntaris	  es	  responsabilitzen	  de	  realitzar	  una	  
feina	  de	  suport	  en	  l’àmbit	  social,	  mediambiental,	  cultural,	  educatiu,	  etc.	  	  i	  es	  combinen	  amb	  activitats	  de	  
lleure	  o	  culturals.	  
S’organitzen	  grups	  de	  joves	  de	  diferents	  procedències	  per	  afavorir	  l’intercanvi	  cultural,	  on	  l’idioma	  vehicular	  
i	  del	  camp	  sol	  ser	  l’anglès.	  Generalment	  duren	  de	  2	  a	  3	  setmanes	  (tot	  i	  que	  poden	  ser	  fins	  a	  tres	  mesos).	  
L’edat	  mínima	  per	  participar	  és	  de	  18	  anys	  i	  quan	  es	  tracta	  de	  països	  del	  Sud	  global	  normalment	  són	  20	  o	  21.	  
Cal	  pagar	  tots	  els	  costos	  de	  viatge	  i	  assegurança	  i	  una	  quota	  per	  a	  l’organització	  catalana	  (130€).	  En	  alguns	  



 

 

2 

2	  

Febrer 2015 
casos	  l’organització	  local	  requereix	  una	  altra	  quota	  per	  participar	  al	  camp.	  Les	  despeses	  d’allotjament	  i	  
manutenció	  queden	  cobertes,	  així	  com	  els	  processos	  obligatoris	  de	  formació	  prèvia	  i	  d’avaluació.	  	  
	  
La	  COCAT,	  	  coordinadora	  de	  camps	  de	  treball	  de	  Catalunya	  obrirà	  les	  inscripcions	  dels	  camps	  de	  trebal	  el	  17	  
de	  març	  pels	  camps	  que	  comencen	  a	  partir	  de	  l’1	  de	  Juny.	  A	  més	  realitzen	  una	  sèrie	  de	  sessions	  informatives	  
per	  presentar	  els	  camps	  de	  treball:	  
	  	  
17	  de	  Febrer,	  10	  de	  Març	  i	  14	  d’Abril	  
De	  18:00h	  a	  19:30h	  	  
Auditori	  de	  la	  Direcció	  General	  de	  Joventut	  (Calàbria	  147,	  Barcelona)	  
4	  de	  Març	  de	  12:30	  a	  14:00h	  	  
Sala	  de	  Cinema	  de	  l’ETC	  de	  la	  UAB	  
	  
Més	  informació	  i	  inscripció:	  http://goo.gl/BDvWWa	  
	  

	  

Formació	  Dual	  a	  Alemanya	  
Segueixen	  els	  processos	  de	  selecció	  per	  realitzar	  programes	  de	  formació	  Dual	  a	  Alemanya.	  
	  
El	  programa	  de	  Formació	  Dual	  	  MobiPro	  EU	  “the	  job	  of	  my	  life”	  impulsat	  pel	  govern	  alemany	  ofereix	  
l’oportunitat	  a	  joves	  d’altres	  països	  de	  la	  Unió	  Europea	  a	  realitzar	  una	  formació	  professional	  l’hora	  que	  es	  
treballa	  en	  una	  empresa	  del	  sector.	  	  
El	  programa	  està	  adreçat	  a	  joves	  de	  18	  a	  27	  anys,	  amb	  titulació	  mínima	  d’ESO	  i	  que	  tinguin	  nacionalitat	  d’un	  
país	  membre	  de	  la	  Unió	  Europea	  o	  passaport	  EU.	  Ofereixen	  una	  ajuda	  de	  818	  euros	  mensuals	  i	  un	  contracte	  
d’aprenent.	  El	  programa	  també	  ofereix	  un	  curs	  d’alemany	  intensiu	  al	  país	  d’origen	  i	  a	  Alemanya,	  dos	  
desplaçaments	  a	  Alemanya.	  	  
	  
Els	  processos	  de	  selecció	  oberts	  en	  l’actualitat	  són:	  
	  

Connectum	  busca	  candidats	  per	  a	  les	  zones	  de	  Leipzig,	  Kassel,	  Selva	  Negra	  i	  Ausburg	  en	  especialitats	  
d’hostalera,	  atenció	  a	  gent	  gran	  i	  oficis	  tècnics	  i	  industrials	  varis.	  
	  
Sessió	  	  informativa	  el	  16	  de	  Febrer	  a	  les	  18h.	  	  	  
Inscripció	  Prèvia:	  http://www.connectum.es/es/formacion-‐profesional-‐en-‐alemania/	  
Diferents	  opcions	  de	  formació	  Dual:	  
http://www.connectum.es/wp-‐content/uploads/FP_Plazas_V.pdf	  
	  
	  
	  

Goethe	  Institut	  amb	  col·∙laboració	  	  amb	  la	  cambra	  de	  comerç	  d’Hamburg	  i	  	  la	  Cambra	  de	  Comerç	  de	  
Barcelona.	  Busquen	  candidats	  per	  formar-‐se	  i	  treballar	  en	  diferents	  sectors,	  sobre	  tot	  relacionats	  amb	  el	  
màrqueting,	  les	  vendes,	  les	  IT,	  disseny	  i	  oficis	  tècnics.	  
	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/Raan32	  
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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.	  	  
El	  viatge	  sol	  estar	  parcialment	  subvencionat,	  i	  l’estada	  està	  coberta.	  Els	  criteris	  de	  participació	  poden	  variar	  
en	  funció	  del	  projecte	  i	  l’entitat	  coordinadora,	  demanant	  quota	  de	  participació	  i/o	  de	  soci	  de	  l’entitat.	  

	  

Visita	  d’estudi	  “UN-‐Vieanna	  Study	  Visit”	  
Del	  30	  d’Abril	  al	  5	  de	  Maig,	  es	  realitzarà	  una	  visita	  d’estudi	  a	  l’edifici	  de	  Nacions	  Unides	  a	  Viena,	  on	  es	  
coneixerà	  l’equip	  tècnic,	  com	  funciona	  i	  com	  treballa	  l’organització	  i	  s’aprendrà	  més	  sobre	  l’UN.	  
L’oportunitat	  està	  plantejada	  per	  a	  líders	  juvenils	  de	  25	  països	  Europeus.	  
	  
Data	  límit:	  6	  de	  Març	  
Més	  informació:	  http://trainings.salto-‐youth.net/4668	  
	  

Formació	  internacional	  sobre	  intel·∙ligència	  col·∙lectiva	  a	  França	  
L’associació	  Nexes	  busca	  a	  5	  persones	  per	  participar	  en	  el	  seminari	  “From	  Singular	  to	  Plural”	  que	  es	  durà	  a	  
terme	  a	  l’Abril	  de	  2015.	  El	  Seminari	  tracta	  sobre	  la	  intel·∙ligència	  col·∙lectiva:	  Quins	  són	  els	  mètodes	  i	  eines	  
que	  ajuden	  els	  grups	  a	  prendre	  decisions	  col·∙lectives,	  a	  dirigir	  la	  dinàmica	  de	  grups	  positius	  i	  superar	  els	  
lideratges	  tradicionals?	  	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  places	  
Més	  Informació: http://goo.gl/PjSnsJ	  
	  

	  

Intercanvi	  Juvenil	  de	  teatre	  a	  Letònia	  
Catalunya	  Voluntària	  busca	  un	  grup	  de	  10	  joves	  d’entre	  18	  i	  27	  anys	  per	  participar	  a	  l’intercanvi	  “Speak	  
Unique”	  que	  es	  realitzarà	  a	  Rezekne,	  a	  Letònia	  ,del	  23	  de	  Maig	  a	  l’1	  de	  Juny	  de	  2015.	  Els	  participants	  seran	  
joves	  	  d’Itàlia,	  Espanya,	  Letònia	  i	  Turquia	  connectats	  amb	  la	  cultura,	  l’art	  i/o	  el	  teatre.	  Es	  tractaran	  temes	  
com	  	  la	  preservació	  de	  les	  petites	  llengües	  europees,	  valors	  culturals	  de	  la	  Unió	  Europea,	  la	  creativitat,	  els	  
drets	  humans,	  el	  patrimoni	  cultural	  i	  la	  promoció	  d'iniciatives	  internacionals	  en	  l’àmbit	  artístic.	  	  Durant	  el	  
projecte	  es	  prepararà	  una	  petita	  obra	  de	  teatre	  i	  es	  realitzarà	  durant	  el	  festival	  de	  la	  Joventut	  "SevenHills	  
Fest"	  de	  Rezekne.	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  places	  
Més	  Informació:	  comunicacio@catalunyavoluntaria.cat	  
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Formació	  internacional	  	  sobre	  feina	  a	  Portugal	  
Catalunya	  Voluntària	  té	  places	  pel	  curs	  de	  formació	  internacional	  “Let’s	  talk	  about	  work	  2”	  que	  es	  realitzarà	  
del	  12	  al	  21	  de	  març	  a	  Beja,	  Portugal.	  La	  formació	  pretén	  donar	  a	  conèixer	  noves	  eines	  i	  iniciatives	  que	  
serviran	  per	  donar	  suport	  als	  joves	  en	  la	  seva	  recerca	  d’oportunitats	  de	  treball,	  desenvolupant	  alhora	  
l’esperit	  de	  la	  iniciativa	  i	  emprenedoria.	  També	  es	  vol	  realitzar	  un	  intercanvi	  de	  bones	  pràctiques	  i	  una	  xarxa	  
entre	  els	  participants.	  Els	  participants	  han	  de	  ser	  18	  a	  35	  anys	  que	  formin	  o	  hagin	  format	  	  part	  d’associacions	  
o	  treballadors	  en	  l’àmbit	  de	  la	  joventut.	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  places	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/aIhQof	  
	  
	  

Formació	  internacional	  a	  Geòrgia	  
Catalunya	  Voluntària	  té	  places	  pel	  curs	  de	  formació	  internacional	  	  “ICLit” que	  es	  realitzarà	  del	  3	  al	  13	  de	  
març	  a	  Misaktsieli,	  Geòrgia.	  Els	  participants	  han	  de	  ser	  18	  a	  35	  anys	  que	  formin	  o	  hagin	  format	  	  part	  
d’associacions	  sense	  ànim	  de	  lucre	  o	  treballadors	  en	  l’àmbit	  de	  la	  joventut.	  El	  curs	  és	  centrarà	  en	  
l'aprenentatge	  en	  	  ambients	  interculturals	  i	  com	  es	  pot	  treballar	  amb	  joves	  en	  aquests	  entorns. 
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  les	  places	  
Més	  Informació:	  comunicacio@catalunyavoluntaria.cat	  
	  

	  

Formació	  d’educació	  a	  traves	  de	  l’esport	  a	  Bulgària	  
L’associació	  Mundus	  busca	  participants	  per	  al	  curs	  de	  formació	  “	  Sport	  for	  life	  changes”	  que	  es	  realitzarà	  del	  
1	  al	  9	  de	  Maig	  de	  2015	  a	  Bansko,	  Bulgària.	  El	  tema	  de	  la	  formació	  és	  l’esport	  i	  l’activitat	  física	  com	  a	  
elements	  de	  millora	  de	  la	  salut	  i	  el	  benestar	  de	  la	  societat.	  A	  la	  formació	  s’introduirà	  	  l’ETS	  (Education	  
through	  Sport)	  com	  a	  metodologia	  als	  professionals	  de	  l’àmbit	  de	  la	  joventut	  	  i	  el	  treball	  social.	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  les	  places	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/jUIL9p	  
	  
	  
	  
	  

Servei	  de	  Voluntariat	  Europeu	  
	  
Servei	  de	  Voluntariat	  Europeu	  és	  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.	  
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Voluntariat	  sobre	  la	  bicicleta	  a	  Romania	  
L’Associació	  Mundus	  busca	  a	  un	  voluntari	  per	  a	  un	  projecte	  de	  9	  mesos,	  començant	  aviat,	  a	  CSEM	  al	  
municipi	  d’Arad,	  Romania.	  El	  voluntariat	  consisteix	  en	  la	  promoció	  de	  l’ús	  de	  la	  bicicleta	  en	  tres	  dimensions:	  
com	  a	  esport,	  	  en	  el	  seu	  paper	  pràctic	  en	  la	  societat	  i	  la	  influència	  positiva	  en	  la	  salut.	  Els	  voluntaris	  
treballaran	  amb	  un	  grup	  de	  ciclistes	  i	  voluntaris	  locals	  organitzant	  i	  coordinant	  activitats	  de	  promoció	  sobre	  
l’ús	  de	  la	  bicicleta.	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  la	  plaça	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/Fc6BlH	  
	  
	  

	  

Voluntariat	  a	  d’educació	  internacional	  a	  Turquia	  
L’Associació	  Mundus	  busca	  a	  un	  voluntari	  per	  	  participaré	  en	  el	  projecte	  a	  l’Associació	  Bapkom,	  a	  la	  ciutat	  de	  
Batman	  a	  Turquia.	  Els	  voluntaris	  treballaran	  a	  l’oficina	  de	  projectes	  internacionals,	  coordinant	  i	  realitzant	  
projectes	  educatius	  i	  internacionals,	  fent	  promoció	  de	  la	  mobilitat	  i	  fent	  activitats	  amb	  la	  joventut	  local.	  El	  
projecte	  està	  ja	  aprovat,	  i	  té	  de	  6	  mesos	  de	  duració.	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  plaça	  
Més	  Informació: http://goo.gl/T4ms0k 
 
	  
 

Voluntariat	  a	  Itàlia	  
L’Associació	  Mundus	  te	  places	  per	  al	  projecte	  de	  Voluntariat	  “Energy+”	  a	  Palermo,	  Itàlia.	  El	  projecte	  durarà	  9	  
mesos	  i	  hi	  ha	  dues	  rondes	  per	  començar	  a	  l’Abril	  de	  2015	  o	  al	  Febrer	  de	  2016	  i	  es	  realitzaran	  amb	  6	  
voluntaris	  de	  diferents	  països	  a	  l’hora.	  El	  projecte	  pretén	  aportar	  competències	  dels	  joves	  participants	  per	  
en	  la	  recerca	  de	  feina.	  Els	  voluntaris	  treballaran	  a	  l’entitat	  CESIE,	  a	  l’oficina	  i	  organitzant	  tallers	  de	  
temàtiques	  diverses	  en	  l’àmbit	  local.	  	  
	  
 Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  les	  places 
Més	  Informació:	  http://goo.gl/At6Fac	  

 
	  

Diferents	  oportunitats	  de	  voluntariat	  e	  Moldàvia	  
L’Associació	  Mundus	  busca	  voluntaris	  per	  participar	  a	  diferents	  projectes	  a	  Moldàvia.	  L’associació	  
coordinadora	  ADVIT	  Moldova,	  ofereix	  oportunitats	  a	  diferents	  entitats	  i	  amb	  diferents	  durades.	  Entre	  ells	  hi	  
destaquen	  projectes	  del	  sector	  social	  per	  treballar	  amb	  infants	  amb	  risc	  d’exclusió,	  	  infants	  i	  joves	  amb	  
discapacitat,	  projectes	  d’inserció	  familiar,	  projectes	  en	  el	  sector	  de	  la	  salut	  i	  medicina.	  També	  hi	  ha	  projectes	  
d’art	  i	  cultura	  per	  col·∙laborar	  a	  centres	  d’art	  contemporànies,	  a	  un	  centre	  d’art	  alternatiu	  o	  en	  la	  restauració	  
de	  monuments.	  Hi	  ha	  també	  un	  projecte	  de	  protecció	  d’animals	  sens	  llar.	  
Els	  projectes	  estan	  plantejats	  per	  començar	  entre	  el	  Març	  i	  Setembre	  de	  2015.	  	  
	  
Data	  límit:	  fins	  a	  cobrir	  places	  
Més	  Informació: http://goo.gl/7DnXkR	  
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Voluntariat	  social	  amb	  infants	  a	  Eslovàquia	  
L’organització	  YMCA	  està	  cercant	  participant	  per	  realitzar	  voluntariat	  de	  12	  mesos	  començant	  a	  l’Agost	  de	  
2015.	  El	  voluntari	  col·∙laborarà	  amb	  les	  tasques	  de	  l’associació	  que	  treballa	  amb	  famílies	  de	  la	  minoria	  
romanesa	  a	  Eslovàquia	  i	  realitza	  activitats	  pels	  infants	  de	  la	  comunitat.	  El	  voluntari	  es	  coordinarà	  amb	  la	  llar	  
d’infants	  i	  l’escola	  del	  territori,	  realitzant	  activitats	  formatives	  i	  de	  lleure	  amb	  els	  infants	  i	  les	  famílies.	  
	  
Data	  límit:	  28	  de	  Febrer	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/H11sxX	  
	  

	  

Voluntariat	  a	  Linchestein	  
La	  comunitat	  social	  i	  pedagògica	  Vaduz	  treballa	  amb	  nens	  i	  joves	  de	  7	  a	  25	  anys.	  El	  projecte	  busca	  voluntaris	  
majors	  de	  21	  anys,	  amb	  coneixement	  d’alemany	  i	  carnet	  de	  conduir	  per	  realitzar	  un	  voluntariat	  de	  10	  mesos	  
començant	  al	  setembre	  de	  2015.	  	  Els	  voluntaris	  del	  projecte	  donaran	  suport	  als	  joves	  en	  les	  tasques	  de	  la	  
vida	  quotidiana:	  cuinar,	  netejar,	  fer	  la	  compra	  i	  el	  menjar,	  etc.	  També	  participaran	  en	  les	  activitats	  de	  lleure	  
organitzades	  per	  l’entitat	  com	  l’esquí,	  càmping,	  excursions	  i	  sortides	  culturals.	  	  
	  
Data	  límit:	  13	  de	  Març	  
Més	  Informació: http://goo.gl/c2nIy7	  
	  
	  
	  

Beques	  d’estudi	  
	  

	  

Beques	  Fundació	  ICO	  a	  la	  Xina	  
La	  Fundació	  ICO	  convoca	  25	  beques	  de	  9	  mesos	  per	  facilitar	  als	  joves	  un	  acostament	  a	  la	  Xina	  en	  l'àmbit	  
lingüístic	  i	  econòmic.	  L'estructura	  del	  programa	  consta	  d’un	  curs	  acadèmic	  en	  una	  universitat	  xinesa;	  les	  
matèries	  d'estudi	  són	  xinès	  mandarí	  complementat	  amb	  aspectes	  econòmics	  de	  la	  realitat	  xinesa.	  Aquestes	  
beques	  estan	  destinades	  preferentment	  a	  perfils	  de	  les	  àrees	  d'Administració	  i	  Direcció	  d'Empreses,	  
Empresarials,	  Ciències	  Econòmiques	  i	  Comerç	  Internacional.	  
Poden	  optar	  a	  la	  beca	  persones	  de	  nacionalitat	  espanyola	  que	  hagin	  nascut	  a	  partir	  de	  l'1	  de	  gener	  de	  1976	  
en	  possessió	  del	  títol	  de	  Grau,	  llicenciat	  o	  enginyer	  superior,	  amb	  un	  coneixement	  mínim	  de	  xinès	  mandarí,	  
domini	  d'anglès	  i	  una	  experiència	  professional	  almenys	  d'un	  any	  en	  àmbits	  relacionats	  amb	  els	  seus	  estudis	  
de	  llicenciatura	  o	  grau.	  
La	  beca	  consisteix	  en	  la	  matrícula	  del	  curs,	  despeses	  d'allotjament	  en	  residència	  universitària,	  fins	  a	  2.000	  €	  
com	  ajuda	  al	  trasllat	  d'Espanya	  a	  la	  Xina,	  assegurança	  mèdica	  i	  4.400	  €	  anuals	  per	  a	  despeses	  personals.	  
Els	  aspirants	  hauran	  d'omplir	  el	  formulari	  de	  sol·∙licitud	  on-‐line	  que	  trobareu	  al	  web	  de	  la	  Fundació	  ICO.	  
	  
Data	  límit:	  16	  de	  Febrer	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/K27bom	  
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Beques	  Màster	  HUBarcelona-‐FCC	  
Les	  beques	  HUBarcelona-‐FCC	  estan	  destinades	  a	  persones	  que	  tinguin	  fins	  a	  40	  anys	  en	  el	  moment	  de	  l’inici	  
del	  curs	  acadèmic	  2015-‐2016.	  Els	  aspirants	  han	  d’estar	  graduats,	  llicenciats	  o	  titulats	  superiors	  en	  una	  de	  les	  
universitats	  	  catalanes	  (especificades	  a	  les	  bases)	  i	  dins	  de	  les	  ciències	  experimentals,	  qualsevol	  enginyeria	  o	  
l’arquitectura.	  
La	  convocatòria	  té	  com	  a	  objectiu	  donar	  l’oportunitat	  d’accés	  a	  una	  formació	  especialitzada	  en	  el	  marc	  de	  
l’estratègia	  de	  les	  ciutats	  intel·∙ligents	  i,	  específicament,	  de	  l’estratègia	  de	  la	  ciutat	  de	  Barcelona.	  En	  aquest	  
nou	  programa	  de	  beques,	  el	  consistori	  es	  compromet	  a	  establir	  un	  sistema	  de	  tutoria	  o	  seguiment	  de	  les	  
activitats	  de	  formació	  dels	  becats,	  i	  a	  dissenyar	  un	  sistema	  de	  pràctiques	  de	  manera	  que	  els	  beneficiaris	  de	  
les	  beques	  puguin	  aplicar	  i	  consolidar	  el	  coneixement	  adquirit	  en	  projectes	  d’interès	  per	  a	  la	  ciutat.	  

Data	  límit:	  27	  de	  febrer	  	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/XKgFH2	  
	  

 
Beques	  “Agata	  Baum	  de	  Bernis”	  per	  a	  artistes	  i	  gestors	  culturals	  
Alemanya	  
El	  Goethe-‐Institut	  Barcelona	  ofereix	  16	  beques	  per	  a	  joves	  fins	  a	  30	  anys,	  residents	  a	  la	  província	  de	  
Barcelona.	  Els	  candidats	  han	  d’estar	  vinculats	  amb	  l’àmbit	  de	  la	  dansa,	  el	  teatre,	  la	  música	  o	  les	  arts	  
plàstiques	  i	  no	  tenir	  coneixement	  alt	  d’Alemany.	  	  Els	  becaris	  obtindran	  un	  curs	  intensiu	  d’Alemany	  al	  
Goethe-‐Institut	  de	  Barcelona	  per	  obtenir	  el	  B1	  d’Alemany	  amb	  500	  euros	  de	  manutenció	  mensual.	  Després	  
realitzaran	  unes	  pràctiques	  de	  dos	  mesos	  a	  un	  centre	  cultural	  d’Alemany	  amb	  1000	  per	  a	  la	  manutenció	  i	  
despeses	  de	  viatge	  cobertes.	  
	  
Data	  límit:	  	  28	  de	  Febrer	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/fypXBs	  

	  
	  

Beques	  de	  doctorat	  i	  màster	  Fundació	  Heinrich	  Böll	  
Beques	  per	  estudiants	  de	  	  grau,	  màster	  o	  doctorat	  de	  qualsevol	  matèria	  que	  hagin	  estat	  acceptats	  en	  un	  
centre	  alemany	  o	  en	  un	  centre	  d'un	  altre	  país	  de	  la	  Unió	  Europa,	  per	  realitzar	  un	  període	  formatiu.	  Es	  
requereix	  nivell	  B2	  d'alemany.	  	  
La	  dotació	  de	  la	  beca	  és	  de	  1.000	  euros	  mensuals	  per	  doctorat	  i	  750	  euros	  mensuals	  per	  màster.	  
	  
Data	  límit:	  1	  de	  Març	  	  
Més	  informació:	  	  http://goo.gl/tdOwiR	  
	  

Beques	  per	  a	  estudiants	  de	  tecnologia	  	  
BEST	  és	  una	  organització	  internacional	  d’estudiants	  de	  l’àmbit	  tecnològic	  que	  ofereix	  beques	  per	  a	  cursos	  
d’entre	  1	  i	  2	  setmanes	  de	  duració,	  per	  diferents	  camps	  d’enginyeries	  i	  a	  diverses	  universitats	  internacionals.	  
Els	  candidats	  han	  d’estar	  cursant	  actualment	  enginyeria	  i	  que	  el	  seu	  centre	  estigui	  adscrit	  a	  l’organització.	  
(La	  Politècnica	  de	  Barcelona	  ho	  està).	  	  
	  
Data	  límit:	  22	  de	  Març	  
Més	  Informació: http://goo.gl/W4LvHT 
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Pràctiques	  Laborals	  
	  

	  	  

Pràctiques	  al	  Comitè	  Econòmic	  i	  Social	  de	  la	  Unió	  Europea	  
El	  Comitè	  Econòmic	  i	  Social	  de	  la	  Unió	  Europea	  ofereix	  dos	  tipus	  de	  pràctiques	  depenent	  de	  la	  durada	  de	  
l’estada:	  d	  curt	  termini	  (3	  mesos)	  o	  de	  llarg	  termini	  (5	  mesos).	  L’objectiu	  és	  guanyar	  experiència	  laboral	  i	  
conèixer	  el	  funcionament	  de	  l’organització.	  
	  
Termini:	  31	  de	  Març	  	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/CPjaUD	  

	  

Pràctiques	  al	  Consell	  Europeu	  
Pràctiques	  al	  Consell	  d’Europa	  per	  a	  graduats	  principalment	  en	  dret,	  ciències	  polítiques,	  relacions	  
internacionals,	  economia,	  estudis	  europeus,	  també	  es	  valoren	  els	  perfils	  en	  l’àmbit	  d’energia	  i	  medi	  
ambient,	  recursos	  humans,	  agricultura	  i	  salut	  alimentària.	  Es	  demana	  nivell	  molt	  alt	  d’anglès	  o	  francès.	  Les	  
pràctiques	  es	  faran	  del	  Febrer	  al	  Juny	  del	  2015.	  
	  
Termini:	  1	  d’Abril	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/tKQFFH	  
	  

Pràctiques	  al	  Comitè	  de	  les	  Regions	  
La	  convocatòria	  per	  realitzar	  pràctiques	  al	  Comitè	  de	  les	  Regions	  durant	  la	  temporada	  de	  tardor-‐hivern	  
2015-‐2016.	  Ofereixen	  una	  oportunitat	  de	  treballar	  al	  CoR	  i	  adquirir	  experiència	  treballant	  en	  una	  institució	  
Europea.	  Les	  pràctiques	  també	  pretenen	  aportar	  experiència	  en	  un	  ambient	  multicultural	  i	  multilingüe,	  així	  
com	  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	  
	  

	  

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	  i	  tenen	  una	  durada	  màxima	  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	  
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Ofertes	  de	  Feina	  
	  

Atenció	  al	  client	  en	  botiga	  a	  Noruega	  Urgent!	  
L’empresa	  TRN	  Heiemann	  de	  duty-‐free	  busca	  personal	  d’atenció	  al	  client	  per	  treballar	  a	  les	  seves	  botigues	  a	  
cinc	  aeroports	  de	  Noruega.	  Busquen	  a	  gent	  amb	  formació	  superior,	  que	  tinguin	  experiència	  en	  el	  sector	  
d’atenció	  al	  client	  i	  que	  parlin	  anglès	  amb	  fluïdesa.	  Es	  valora	  molt	  el	  coneixement	  d’altres	  idiomes.	  Es	  
requereix	  carnet	  de	  conduir	  i	  certificat	  policial.	  Es	  realitzaran	  entrevistes	  als	  seleccionats	  en	  Espanya.	  
S’ofereix	  un	  contracte	  laboral	  de	  6	  mesos	  (amb	  possibilitat	  de	  renovació)	  i	  un	  salari	  d’entre	  2700	  i	  3200	  
bruts.	  Ofereixen	  allotjament	  per	  les	  primeres	  setmanes	  i	  un	  curs	  de	  Noruec.	  
	  
Data	  límit:	  	  15	  de	  Febrer	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/JJyNsY	  
	  

Desenvolupador	  de	  Software	  a	  Suècia	  
Eures	  Suècia	  realitza	  un	  procés	  de	  selecció	  per	  a	  professionals	  de	  l’àmbit	  de	  les	  IT	  i	  	  telecomunicacions,	  que	  
siguin	  menors	  de	  35	  anys	  ,	  que	  tinguin	  nacionalitat	  de	  la	  Unió	  Europea	  i	  siguin	  residents	  a	  Espanya.	  Es	  
convidarà	  a	  10	  professionals	  a	  fer	  entrevistes	  durant	  a	  la	  fira	  més	  important	  del	  sector,	  a	  Suècia.	  	  
	  
Data	  límit:	  	  22	  de	  Febrer	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/2HCeIW	  
	  

	  
Fresador	  CNC	  a	  Alemanya	  
Empresa	  especialitzada	  en	  enginyeria	  mecànica,	  necessita	  un	  fresador-‐CNC	  per	  a	  la	  producció	  de	  peces.	  
Desenvoluparà	  tasques	  d’avaluació,	  revisió	  i	  dibuix	  CAD	  i	  s’encarregarà	  del	  manteniment	  d’eines	  i	  
maquinaria.	  Es	  requereixen	  coneixements	  bàsics	  d’anglès	  o	  d’alemany	  i	  experiència	  en	  fabricació	  CNC.	  	  
	  
Data	  límit:	  	  23	  de	  Febrer	  
Més	  Informació:	  	  http://goo.gl/QTto3X	  

	  

Cuiner	  a	  França	  
L’hotel	  Restaurant	  LAKeside	  a	  Bordeus,	  a	  través	  de	  la	  Xarxa	  d’Eures,	  busca	  un	  Cuiner	  amb	  5	  anys	  experiència	  
en	  cuina	  tradicional.	  Busquen	  algú	  que	  pugui	  confeccionar	  menús,	  la	  preparació	  de	  plats	  i	  que	  es	  faci	  
responsable	  d’un	  alumne	  en	  pràctiques.	  S’ofereix	  contracte	  temporal	  de	  6	  mesos	  amb	  possibilitat	  de	  
renovació	  amb	  un	  contracte	  indefinit.	  El	  salari	  és	  d’uns	  1500	  euros	  bruts	  en	  12	  pagues,	  per	  35	  hores	  de	  feina	  
setmanals.	  Es	  valora	  el	  coneixement	  de	  francès,	  però	  no	  és	  un	  requisit	  ja	  que	  els	  treballadors	  parlen	  castellà.	  
	  
Data	  límit:	  	  23	  febrer	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/iZN7Ro	  
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Fisioterapeutes	  a	  França	  
L’empresa	  SEL	  Europa,	  està	  buscant	  fisioterapeutes	  per	  treballar	  a	  França	  en	  diferents	  províncies.	  Ofereixen	  
contractes	  temporals	  amb	  diferents	  condicions:	  sou	  de	  1600	  a	  1850	  Euros	  nets	  al	  mes.	  Algunes	  ofertes	  
ofereixen	  allotjament	  i	  algunes	  altres	  paguen	  el	  viatge.	  El	  nivell	  de	  francès	  necessari	  és	  de	  A2	  o	  B1,	  segons	  
oferta,	  i	  totes	  requereixen	  carnet	  de	  conduir	  i	  preferiblement,	  vehicle	  propi.	  L’empresa	  de	  selecció	  ofereix	  
suport	  per	  realitzar	  els	  tràmits	  necessaris	  per	  poder	  treballar.	  
	  
	  Data	  límit:	  7	  de	  març	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/eNpM2U	  
	  

Metges	  de	  diferents	  especialitats	  a	  França	  
L’empresa	  SEL	  Europa,	  està	  buscant	  personal	  de	  medicina	  amb	  i	  sense	  experiència	  per	  cobrir	  llocs	  de	  feina	  
permanents	  en	  diferents	  especialitats	  .Els	  metges	  amb	  titulació	  d’especialitat	  	  hauran	  de	  mostrar	  el	  seu	  títol	  
i	  l’acreditació	  	  traduïdes	  	  ja	  que	  és	  una	  professió	  reglada	  a	  França.	  Si	  no,	  s’hauran	  d’inscriure	  al	  CNG.	  
L’empresa	  de	  selecció	  ofereix	  suport	  per	  realitzar	  els	  tràmits.	  
	  
Data	  límit:	  	  19	  de	  març	  
Més	  Informació:	  	  http://goo.gl/OLsJRJ	  
	  
	  

	  

Mecànics	  industrials	  i	  elèctrics	  a	  Alemanya	  
L’empresa	  de	  selecció	  Dienstleistungs-‐	  und	  Bildungsgesellschaft	  mbH	  realitza	  una	  selecció	  de	  
mecànics	  industrials	  i	  elèctrics	  per	  treballar	  a	  diferents	  zones	  d’Alemanya.	  Es	  requereix	  formació	  
d’elèctric	  o	  mecànic	  industrial,	  experiència	  laboral	  en	  el	  sector,	  coneixement	  d’alemany	  o	  anglès	  
alt.	  Ofereixen	  allotjament,	  recolzament	  per	  realitzar	  els	  tràmits,	  contracte	  de	  3	  mesos	  amb	  
ampliació	  a	  contracte	  indefinit	  i	  un	  sou	  d’entre	  1300	  i	  1500	  euros	  nets	  segons	  experiència	  
	  
Data	  límit:	  sense	  especificar	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/Gu3gUR	  

	  

	  

Fisioterapeutes	  a	  Regne	  Unit	  
L’empresa	  We	  Resource	  busca	  a	  15	  fisioterapeutes	  per	  treballar	  diferents	  zones	  i	  clíniques	  del	  Regne	  Unit.	  
Els	  fisioterapeutes	  atendran	  a	  diferents	  tipus	  de	  clients	  per	  realitzar	  massatges	  de	  post	  operació	  i	  
recuperació,	  lesions	  esportives,	  entre	  d’altres.	  L’empresa	  ofereix	  suport	  administratiu,	  horari	  flexible	  i	  un	  
salari	  de	  30.000	  lliures	  anuals	  amb	  bonificacions.	  
 
Data	  límit:	  	  21	  de	  Març	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/5e50Nz	  
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Maresmencs	  al	  món	  
	  

Brithish	  Dream:	  here	  I	  am!	  
	  
L’Albert	  Puig,	  de	  Malgrat	  de	  Mar,	  va	  marxar	  al	  Regne	  Unit	  a	  l’Abril	  del	  2014.	  Aquest	  
mes	  tenim	  la	  continuació	  de	  la	  seva	  experiència,	  publicada	  al	  butlletí	  de	  Gener,	  on	  
ens	  explica	  la	  seva	  vida	  a	  Brighton.	  

	  
Maig	  2014	  
Ja	  estic	  a	  Brighton,	  la	  meva	  amiga	  em	  recollir	  a	  l’Aeroport	  i	  em	  va	  portar	  a	  casa	  seva,	  on	  estic	  vivint	  de	  
moment.	  El	  primer	  que	  vaig	  fer	  va	  ser	  anar	  al	  Currency	  Exchange	  per	  canviar	  els	  Euros	  que	  portava	  a	  Lliures,	  
ja	  que	  és	  com	  surt	  millor	  el	  canvi.	  El	  següent	  pas	  va	  ser	  demanar	  cita	  al	  Job	  Centre,	  per	  demanar	  el	  NIN	  
(National	  Insurance	  Number)	  ja	  que	  és	  essencial	  per	  poder	  tenir	  un	  contracte	  laboral.	  També	  vaig	  obrir	  un	  
compte	  en	  un	  banc	  (aquí	  no	  hi	  ha	  comissions	  per	  treure	  diners	  d'un	  banc	  que	  no	  sigui	  el	  teu).	  He	  imprès	  	  el	  
meu	  CV	  i	  he	  començat	  a	  deixar-‐ho	  a	  tot	  arreu	  ...	  
	  
	  
Juliol	  2014	  
Vaig	  trobar	  feina	  a	  meitats	  de	  Juny,	  he	  estat	  treballant	  tant	  que	  no	  he	  tingut	  temps	  de	  res...	  	  Treballo	  de	  
Kitchen	  Porter	  (rentaplats)	  en	  un	  restaurant	  italià.	  Aquesta	  és	  la	  feina	  per	  excel·∙lència	  pels	  nouvinguts	  al	  

Regne	  Unit,	  especialment	  si	  ets	  noi	  i	  no	  parles	  gaire	  
anglès...	  
Treballo	  des	  de	  les	  11	  del	  matí	  i	  estic	  fins	  a	  que	  netegem	  
la	  cuina,	  que	  tanca	  a	  les	  22h.	  	  Em	  paguen	  50	  lliures	  al	  
dia,	  que	  no	  és	  molt,	  però	  ja	  està	  bé	  per	  començar.	  Tinc	  
dos	  dies	  de	  festa,	  els	  dimecres	  i	  dijous.	  
Ara	  visc	  a	  una	  casa	  del	  centre	  de	  Brighton,	  molt	  a	  prop	  
del	  restaurant	  on	  treballo.	  Pago	  110	  lliures	  a	  la	  setmana	  
amb	  l’esmorzar	  i	  el	  sopar	  inclòs.	  La	  part	  bona	  és	  que	  no	  
gasto	  molts	  diners	  en	  menjar...	  i	  la	  dolenta,	  és	  que	  
comparteixo	  habitació	  amb	  3	  persones	  més,	  i	  he	  de	  
dormir	  a	  una	  llitera.	  Som	  més	  de	  12	  persones	  a	  la	  casa...	  
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Agost	  2014	  
La	  feina	  al	  restaurant	  és	  molt	  dura,	  treballo	  moltes	  hores	  i	  arribo	  a	  casa	  molt	  cansat.	  Puc	  estar	  més	  de	  12	  
hores	  	  treballant	  al	  restaurant!!	  	  El	  xef	  em	  tracta	  força	  malament...	  crec	  que	  podria	  trobar	  alguna	  feina	  
millor...	  
	  
Setembre	  2014	  
Ja	  he	  deixat	  al	  feina!	  El	  	  meu	  darrer	  dia	  de	  feina	  vaig	  ser	  molt	  feliç.	  No	  podia	  treballar	  amb	  aquelles	  
condicions...	  Entre	  que	  el	  xef	  em	  tractava	  fatal	  	  i	  que	  treballava	  tantes	  hores..	  A	  més	  l’hora	  em	  sortia	  a	  4,5	  
Lliures	  ,	  quan	  el	  salari	  mínim	  és	  de	  6,20	  Lliures	  lhora.	  Així	  que	  vaig	  marxar	  i	  els	  hi	  vaig	  demanar	  el	  document	  
P45,	  la	  vida	  laboral,	  ja	  que	  moltes	  vegades	  el	  demanen	  per	  fer	  un	  nou	  contracte.	  
Vaig	  fer	  una	  prova	  en	  una	  empresa	  de	  neteja,	  i	  es	  veu	  que	  els	  hi	  vaig	  agradar	  força,	  ja	  que	  en	  menys	  d’una	  
setmana	  estava	  treballant!	  Netejo	  una	  escola	  de	  dilluns	  a	  divendres,	  de	  15	  a	  18h.	  Estic	  esperant	  que	  em	  
donin	  més	  hores	  a	  altres	  llocs.	  Això	  pinta	  bé,	  no	  és	  una	  feina	  tan	  dura	  com	  la	  cuina..	  
	  
Novembre	  2014	  
Aquest	  mes	  m’he	  canviat	  de	  pis.	  Ara	  visc	  en	  una	  casa	  a	  Newhaven,	  un	  poble	  
proper	  a	  Brighton.	  Visca	  amb	  dos	  amics	  més,	  i	  comparteixo	  habitació	  amb	  un	  
d’ells.	  Tenim	  més	  espai	  i	  pago	  molt	  menys	  del	  que	  pagava	  abans.	  Estic	  molt	  
feliç!!	  
	  
Desembre	  2014	  
És	  el	  primer	  Nadal	  que	  passo	  fora	  de	  casa,	  lluny	  de	  la	  família.	  La	  nit	  de	  Nadal	  
vaig	  sopar	  a	  casa	  amb	  els	  meus	  companys	  i	  una	  amiga.	  Un	  dels	  meus	  
companys	  em	  va	  portar	  un	  paquet,	  que	  m’enviava	  el	  meu	  pare,	  quan	  va	  estar	  
de	  visita	  a	  Malgrat.	  El	  va	  ficar	  a	  la	  nevera	  i	  va	  dir	  que	  no	  es	  podia	  tocar.	  A	  la	  nit	  
de	  Nadal	  me’l	  va	  donar,	  hi	  havia	  embotit	  i	  torrons	  per	  a	  que	  en	  tinguéssim	  pel	  
sopar!	  	  
	  
El	  dia	  de	  Nadal	  vaig	  fer	  un	  Skype	  amb	  la	  família.	  Cada	  any	  ens	  ajuntem	  amb	  els	  avis	  i	  tot	  la	  família	  de	  la	  meva	  
mare.	  Quan	  la	  meva	  cosina	  em	  va	  veure,	  va	  començar	  a	  plorar	  i	  jo,	  que	  no	  tenia	  pas	  pensat	  plorar,	  vaig	  
acabar	  fent-‐ho	  també...	  Espero	  que	  aquest	  sigui	  el	  primer	  i	  el	  darrer	  any	  que	  passo	  el	  Nadal	  lluny	  d'ells.	  
	  
Gener	  2015	  
Vaig	  tenir	  un	  cap	  d’any	  força	  estrany,	  el	  vaig	  passar	  sol	  a	  casa...	  Estic	  acostumat	  a	  passar-‐ho	  amb	  amics	  i	  
família.	  Un	  dels	  meus	  companys	  de	  pis	  va	  tornar	  a	  casa,	  a	  Malgrat,	  i	  l’altre	  treballava	  a	  una	  discoteca.	  Vaig	  
veure	  les	  campanades	  per	  la	  tele,	  a	  les	  23h,	  i	  poc	  més...	  
He	  decidit	  anar	  a	  casa	  al	  Febrer	  per	  fer	  una	  visita,	  començo	  a	  trobar	  a	  faltar	  a	  tothom	  bastant...	  En	  principi	  
tinc	  una	  setmana	  de	  vacances	  a	  la	  feina,	  però	  a	  l’empresa	  no	  estan	  molt	  contents	  perquè	  marxo	  un	  
divendres	  i	  no	  puc	  anar	  a	  treballar...	  Diuen	  que	  em	  trauran	  hores.	  Així	  que	  començaré	  a	  buscar	  una	  nova	  
feina...	  	  
	  
Febrer	  2015	  
La	  meva	  cosina	  va	  venir	  a	  Londres	  a	  fer	  un	  examen	  i	  es	  va	  quedar	  un	  dia	  més	  per	  poder	  estar	  amb	  mi.	  Feia	  
nou	  mesos	  que	  no	  ens	  viem!	  Estar	  amb	  ella	  m’ha	  donat	  una	  molta	  energia	  positiva,	  ho	  necessitava.	  Ens	  
entenem	  força	  bé	  ja	  que	  ella	  també	  ha	  viscut	  i	  treballat	  a	  l’estranger...	  
D’aquí	  uns	  dies	  aniré,	  per	  sorpresa,	  a	  Malgrat.	  Quines	  ganes!!	  
	  

Ets	  un	  Maresmenc	  al	  món?	  
Vols	  compatir	  la	  teva	  experiència	  amb	  nosaltres?	  
Escriu	  a:	  mobilitatjove@ccmaresme.cat	  
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Febrer 2015 
	  

Vols	  rebre	  el	  butlletí	  mensual	  a	  la	  teva	  adreça	  electrònica?	  
Subscriu-‐te	  aquí:	  http://goo.gl/yKb0jU	  

	  
	  

	  
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	  t’informem	  	  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!	  
	  
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	  a	  través	  
del	  nostre	  correu	  o	  al	  punt	  d'informació	  Juvenil	  del	  vostre	  municipi.	  
	  

	  
	  

	  
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.	  
	  
	  


