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Notícies	  
	  
	  

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	  13	  de	  gener	  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	  de	  l’estat	  de	  Bavièra.	  Busquen	  candidats,	  sobre	  tots,	  per	  empreses	  
multinacionals	  d’automobilística,	  maquinari	  i	  aeronàutica,	  Empreses	  de	  tecnologia	  i	  també	  empreses	  del	  
sector	  de	  l’hostaleria	  i	  alimentació	  i	  empreses	  d’artesania	  
Jornades	  informatives	  i	  entristes:	  29	  i	  30	  de	  gener	  de	  2015	  
Inscripció	  prèvia	  i	  més	  informació:	  www.bbw-‐seminare.de/careerby-‐barcelona	  
	  
	  
	  

Concurs	  Premi	  Europeu	  Carlemany	  de	  la	  Joventut	  
El	  Parlament	  Europeu	  i	  la	  Fundación	  Premio	  Internacional	  Carlomagno	  de	  Aquisgrán	  obren	  un	  concurs	  sobre	  
el	  desenvolupament	  de	  la	  Unió	  Europea,	  la	  integració	  i	  les	  qüestions	  relacionades	  amb	  la	  identitat	  europea.	  
El	  "Premi	  Europeu	  Carlemany	  de	  la	  Joventut"	  s'atorga	  a	  projectes	  de	  joves	  que:	  
-‐	  Promoguin	  l’enteniment	  a	  escala	  europea	  i	  internacional.	  
-‐	  Estimulin	  el	  desenvolupament	  d'una	  identitat	  europea	  compartida	  i	  de	  la	  integració	  europea.	  
-‐	  Serveixin	  de	  model	  per	  als	  joves	  que	  viuen	  a	  Europa	  i	  ofereixin	  exemples	  pràctics	  d'europeus	  que	  viuen	  en	  
el	  si	  d'una	  mateixa	  comunitat.	  
Els	  projectes	  poden	  centrar-‐se	  en	  l'organització	  d’actes	  per	  joves,	  intercanvis	  de	  joves	  o	  altres.	  Els	  
participants	  podran	  presentar	  sol·∙licituds	  individuals	  o	  en	  grup.	  	  
	  
Data	  límit:	  2	  de	  Febrer	  
Més	  Informació:	  http://bit.ly/16NG9Md	  
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Exàmens	  per	  a	  candidats	  lliures	  a	  l’EOI	  
Si	  tens	  coneixements	  d’algun	  idioma	  i	  vols	  tenir	  una	  titulació	  oficial	  del	  teu	  nivell,	  pots	  presentar-‐te	  a	  
l’examen	  ordinari	  que	  realitzen	  les	  escoles	  oficials	  d’idiomes	  de	  Catalunya.	  Cada	  any	  es	  realitzen	  proves	  per	  
a	  persones	  que	  no	  realitzen	  cap	  curs	  a	  les	  escoles.	  Tot	  i	  que	  els	  exàmens	  es	  realitzen	  al	  juny,	  la	  inscripció	  és	  
al	  Febrer.	  El	  preu	  de	  la	  prova	  es	  voltant	  els	  85	  euros.	  
	  
Marc	  europeu	  comú	  de	  referència	  per	  a	  les	  llengües	  :	  
El	  Marc	  europeu	  comú	  de	  referència	  per	  a	  les	  llengües	  (no	  només	  de	  llengua	  anglesa)	  és	  una	  guia	  per	  a	  
l'ensenyament	  i	  aprenentatge	  de	  les	  llengües	  del	  Consell	  d'Europa.	  Inclou	  una	  escala	  per	  comparar	  el	  nivell	  
de	  competència	  entre	  diferents	  idiomes,	  assegurant	  l'equivalència	  entre	  els	  diferents	  títols	  oficials	  impartits	  
per	  universitats	  i	  acadèmies	  i	  afavorint	  la	  mobilitat	  dels	  ciutadans	  mitjançant	  un	  portafoli	  lingüístic	  que	  
resumeix	  el	  domini	  de	  cada	  idioma.	  	  
	  
L’escola	  oficial	  d’idiomes	  fa	  servir	  aquest	  sistema	  d’avaluació.	  Et	  pots	  presentar	  com	  a	  candidat	  lliure	  per	  
poder	  obtenir	  una	  titulació	  oficial.	  El	  preu	  de	  l’examen	  està	  sobre	  els	  85	  Euros.	  
	  

Més	  informació:	  http://goo.gl/m8yxIS	  
Exemples	  de	  les	  proves:	  http://goo.gl/Nh31bL	  
	  

El	  passaport	  de	  les	  llengües	  
És	  un	  document	  que	  permet	  exposar	  els	  coneixements	  d’idiomes.	  No	  és	  un	  títol	  acreditatiu	  oficial,	  sinó	  un	  
document	  orientatiu	  que	  es	  pot	  afegir	  al	  CV	  o	  a	  altres	  titulacions.	  S’ha	  realitzat	  conjuntament	  amb	  el	  CV	  
Europeu	  Europass.	  
Passaport	  de	  les	  Llengües:	  http://goo.gl/vPH0mX	  
	  
	  
	  

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.	  
	  
	  

Formació	  Internacional	  “The	  sound	  of	  music”	  a	  Màlaga	  Urgent!!	  
L’agencia	  nacional	  organitza	  la	  formació	  a	  Mollina,	  Màlaga	  del	  26	  de	  Febrer	  al	  5	  de	  Març.	  Els	  objectius	  de	  la	  
formació	  és	  explorar	  el	  paper	  de	  la	  música	  en	  l’educació	  no	  formal,	  com	  es	  pot	  fer	  servir,	  que	  pot	  aportar,	  
així	  com	  practicar	  durant	  la	  formació.	  La	  formació	  està	  adreçada	  a	  personal	  de	  	  l’àmbit	  de	  la	  joventut	  i	  líders	  
juvenils.	  L’allotjament	  està	  cobert	  per	  Erasmus	  +	  i	  es	  cobreix	  també	  una	  part	  del	  viatge.	  
	  
Data	  límit:	  12	  de	  febrer	  o	  fins	  a	  cobrir	  places	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/QzP4Ej	  
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Yepicampaign	  a	  Barcelona	  i	  Berlín	  
L’entitat	  Llevat	  Procés	  de	  fermentació	  creativa,	  busca	  joves	  de	  18	  a	  26	  anys	  per	  participar	  al	  Yepicampaign.	  
El	  projecte	  es	  realitzarà	  entre	  el	  26	  de	  Febrer	  i	  el	  5	  de	  Maig,	  hi	  haurà	  dues	  trobades	  a	  Barcelona	  (del	  26	  de	  
Febrer	  al	  3	  de	  Març)	  i	  a	  Berlín	  (del	  29	  d’Abril	  al	  4	  de	  Maig).	  L’objectiu	  del	  projecte	  és	  donar	  eines	  de	  disseny	  
de	  cartells,	  teatre	  social,	  vídeo...	  als	  joves	  per	  realitzar	  campanyes	  amb	  les	  seves	  propostes	  i	  aconseguir	  
aquells	  canvis	  que	  es	  proposin.	  Hi	  haurà	  trobades	  amb	  grups	  i	  moviments	  socials	  a	  Barcelona	  i	  amb	  
representats	  polítics	  a	  Berlín.	  Entre	  les	  dues	  trobades	  els	  grups	  treballaran	  en	  una	  campanya	  col·∙lectiva	  o	  en	  
grups.	  L’estada	  i	  part	  del	  viatge	  estan	  coberts	  pel	  programa	  Erasmus+.	  
	  
Data	  límit:	  28	  de	  Gener	  
Més	  informació:	  info@llevatcreatiu.org	  
	  

	  

Inspectors	  de	  l’accessibilitat	  a	  Romania	  
La	  formació	  Inspectors	  for	  Accessibility	  per	  a	  treballadors	  de	  l’àmbit	  del	  lleure	  i	  joventut	  es	  realitzarà	  de	  l’1	  al	  
8	  de	  Febrer	  a	  Craiova,	  Romania.	  Amb	  28	  participants	  de	  diferents	  països.	  La	  formació	  pretén	  donar	  eines	  als	  
participants	  per	  a	  realitzar	  activitats	  inclusives	  amb	  joves	  amb	  diferents	  habilitats.	  Basant-‐se	  en	  la	  inclusió	  i	  
els	  drets	  de	  persones	  amb	  discapacitat,	  s’exploraran	  metodologies	  de	  treball,	  es	  coneixeran	  diferents	  
realitats	  i	  espais	  per	  realitzar	  projectes	  amb	  joves	  sense	  cap	  tipus	  de	  discriminació.	  L’allotjament	  està	  
cobert	  per	  Erasmus	  +	  i	  es	  cobreix	  també	  una	  part	  del	  viatge.	  
	  
Data	  límit:	  15	  de	  Gener	  
Més	  Informació:	  	  http://goo.gl/T9xOjY	  
	  
	  
	  

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.	  
	  

Voluntariat	  	  social	  a	  Romania	  Urgent!!	  
L’associació	  Mundus	  busca	  a	  dos	  voluntaris	  projecte	  de	  9	  o	  12	  mesos	  per	  començar	  	  al	  Febrer	  de	  2015	  a	  
l’entitta	  Pro	  Vitam	  Welfare	  Association	  a	  Resita,	  Rumania.	  El	  projecte	  es	  realitzarà	  amb	  un	  total	  de	  10	  
voluntaris,	  els	  quals	  col·∙laboraran	  en	  la	  millora	  social	  i	  cultural	  de	  la	  regió.	  Hi	  treballaran	  en	  diferents	  
seccions:	  	  l’hospital	  clínic,	  amb	  joves	  discapacitats	  	  al	  centre	  de	  dia	  o	  promovent	  el	  voluntariat	  i	  els	  activitats	  
internacionals.	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  places	  
Més	  informació:	  	  http://goo.gl/lPHmzL	  
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Voluntariat	  agrícola	  a	  	  França	  
L’associació	  Nexes	  busca	  un	  Voluntari	  per	  participar	  en	  el	  projecte	  de	  voluntariat	  de	  6	  mesos	  (1	  de	  Juny	  a	  30	  
de	   Novembre)	   Epicurium	   a	   l’entitat	   Francesa	   Pistes	   Solidaires	   a	   Avinyó.	   Els	   voluntaris	   participaran	   en	   les	  
activitats	   de	   l’hort	   i	   el	   jardí,	   organitzaran	   activitats	   amb	   voluntaris	   i	   nens,	   i	   cooperant	   amb	   les	   activitats	  
educatives	  i	  socials	  del	  projecte.	  Els	  voluntaris	  tindran	  l’oportunitat	  d’aprendre	  Francès.	  
	  
Data	  límit:	  31	  de	  Gener	  
Més	  Informació	  http://goo.gl/JHnJGe	  
	  

Voluntariat	  curt	  	  amb	  Scouts	  a	  Bulgària	  
L’entitat	  de	  lleure	  i	  scouts	  internacional	  Scout	  Club	  “Madarski	  konnik	  a	  Shumen,	  Bulgària,	  busca	  un	  voluntari	  
per	  recolzar	  la	  seva	  activitat	  durant	  l’estiu.	  El	  voluntari	  ajudarà	  en	  l’organització	  del	  campament	  d’estiu	  que	  
es	  farà	  les	  dues	  darrers	  setmanes	  d’agost,	  amb	  un	  grup	  de	  24	  voluntaris	  internacionals.	  	  Realitzarà	  activitats	  
de	  promoció	  així	  com	  de	  preparació	  del	  campament.	  
	  
Data	  límit:	  fins	  a	  cobrir	  places	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/wuMlcR	  
	  
	  

Voluntariat	  amb	  persones	  discapacitades	  a	  Dinamarca	  
L’associació	  Mundus	  busca	  un	  Voluntari	  pel	  projecte	  de	  voluntariat	  de	  12	  mesos	  a	   l’entitat	   ICYE	  a	  Aarhus,	  
Dinamarca.	  El	  voluntari	  treballarà	  en	  el	  projecte	  que	  consta	  de	  dues	  cases	  on	  viuen,	  principalment	  joves	  de	  
15	   a	   30	   anys	   amb	   discapacitat	   psíquica.	   El	   projecte	   pretén	   ser	   inclusiu	   i	   apropar	   a	   la	   comunicat	   local,	   Es	  
realitzen	  tallers	  i	  productes	  que	  desprès	  en	  venen	  en	  mercats	  i	  botigues.	  	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  places	  
Més	  Informació:	  	  http://goo.gl/9iSX2m	  
	  
	  

Voluntariat	  Literari	  a	  Itàlia	  
L’associació	  Mundus	  busca	  dos	  Voluntaris	  pel	  projecte	  de	  voluntariat	  de	  9	  mesos	  al	  Filofestival	  a	  Mantova,	  
Itàlia.	  Un	  dels	  voluntaris	  treballarà	  en	  l’oficina	  de	  la	  secretaria	  del	  festival,	  organitzen	  el	  festival,	  les	  activitats	  
relacionades	   durant	   tot	   l’any,	   al	   gestió	   de	   la	   pàgina	   web	   i	   les	   xarxes	   social.	   L’altre	   voluntari	   treballarà	   a	  
l’arxiu	  on	  es	  digitalitzen	  els	  arxius	  del	  festival:	  fotografies,	  vídeos,	  son,	  etc.	  Així	  com	  realitzaran	  materials	  de	  
promoció.	  Els	  voluntaris	  han	  de	  tenir	  un	  nivell	  d’Itàlia	  d’un	  B1	  preferiblement.	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  places	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/jJXfQ1	  
	  
	  

Voluntariat	  amb	  joventut	  a	  Grècia	  
L’associació	  Mundus	  busca	  Voluntari	  pel	  projecte	  de	  voluntariat	  de	  12	  mesos	  per	  treballar	  a	   l’organització	  
Solidarity	   Tracks	   a	   Grècia.	   El	   	   voluntari	   repartirà	   el	   seu	   temps	   en	   3	   projectes	   de	   l’entitat:	   promoure	   al	  	  
mobilitat	   internacional	   dels	   joves,	   gestionar	   el	   banc	   del	   temps	   i	   cooperar	   en	   la	   coordinació	   del	   projecte	  
YouthEclub	  d’emprenedoria	  juvenil.	  
	  
Data	  límit:Fins	  a	  cobrir	  places	  
Més	  Informació:	  	  http://goo.gl/AkxGLv	  



 

 

5 

5	  

Gener 2015 

Voluntariat	  Social	  a	  Lituània	  
L’associació	  Mundus	  busca	  un	  Voluntari	  pel	  projecte	  “Social	  Taxi”	  a	   l’entitat	  Zmogui	   (National	   Institute	  for	  
Social	  integartion).	  Quatre	  voluntaris	  de	  diferents	  països	  per	  realitzar	  un	  voluntariat	  de	  9	  mesos,	  començant	  
al	  Febrer	  a	  Lituània.	  El	  taxi	  social	  pretén	  facilitat	  la	  vida	  de	  persones	  discapacitades	  en	  les	  ciutats	  de	  Vilinus,	  
Lkaipeda	  i	  Zarasai	  (on	  les	  voluntaris	  realitzaran	  el	  voluntariat)	  i	  facilitar	  l’accés	  a	  la	  vida	  social.	  	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  a	  cobrir	  la	  plaça	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/Q4hHHu	  
	  

Beques	  d’estudi	  
	  

Beques	  Vulcanus	  al	  Japó	  
Beques	  per	  fer	  pràctiques	  i	  aprendre	  Japonès	  a	  per	  estudiants	  de	  post	  grau	  o	  el	  darrer	  any	  de	  	  
carrera	  de	  les	  branques	  d'enginyeria	  o	  ciències	  (Informàtica,	  enginyeria,	  química,	  biotecnologia,	  
física,	  telecomunicacions,	  sistemes	  de	  producció,...)	  
El	  programa	  consisteix	  en	  la	  realització	  de	  pràctiques	  industrials	  per	  estudiants	  de	  la	  UE.	  	  
Comença	  al	  setembre	  i	  acaba	  a	  l'agost	  de	  l'any	  següent	  per	  ajustar-‐se	  a	  l'any	  acadèmic	  en	  els	  	  
Estats	  membres	  de	  la	  UE.	  	  
	  
Data	  límit:	  20	  de	  Gener	  de	  2015	  
Més	  informació:	  http://www.eu-‐japan.eu/vulcanus-‐japan-‐0	  
	  

Viatges	  d’estudis	  i	  pràctiques	  a	  Alemanya	  
El	  centre	  d’estudis	  de	  llengua	  Alemanya	  DAAD	  convoca	  beques	  d’estudi	  i	  pràctiques	  per	  a	  grups	  	  de	  set	  a	  12	  
dies.	  La	  beca	  està	  destinada	  a	  estudiants	  que	  estiguin	  realitzant	  el	  segon	  quadrimestre	  d’estudis	  de	  grau	  
superior	  o	  universitat.	  Els	  viatges	  de	  la	  beca	  es	  realitzaran	  a	  partir	  de	  l’1	  de	  Juny	  de	  2015.	  
	  
Data	  límit:	  Fins	  que	  s’esgotin	  places.	  
Més	  Informació: http://www.daad.es/becas/	  
	  

Pràctiques	  Laborals	  
	  

Pràctiques	  al	  Centre	  Europeu	  de	  Control	  i	  Prevenció	  
d’Infermetats	  (ECDC)	  
Pràctiques	  al	  Centre	  de	  prevenció	  i	  control	  d’infermetats	  (a	  Estocolm,	  Suècia)	  per	  a	  nou	  titulats	  universitaris	  
que	  vulguin	  començar	  una	  carrera	  professional.	  Els	  candidats	  poden	  ser	  tan	  de	  països	  De	  la	  Unió	  Europea	  
com	  de	  fora,	  tenint	  menys	  places	  per	  als	  no	  comunitaris.	  És	  requereix	  un	  nivell	  alt	  d’anglès,	  es	  valora	  el	  
coneixement	  d’una	  llengua	  oficial	  de	  l’EU.	  No	  es	  poden	  presentar	  persones	  que	  hagin	  gaudit	  d’una	  beca	  ni	  
treballat	  a	  una	  institució	  de	  la	  Unió	  Europea.	  La	  duració	  de	  les	  pràctiques	  és	  de	  3	  a	  9	  mesos	  amb	  una	  dotació	  
econòmica	  d’uns	  1400	  Euros	  mensuals	  i	  despeses	  de	  viatge.	  
Data	  límit:	  31	  Gener	  	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/xH81Qx	  
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Pràctiques	  de	  traducció	  	  al	  Parlament	  Europeu	  
Practiques	  laborals	  al	  Parlament	  Europeu	  en	  l’àmbit	  de	  traducció	  per	  a	  titulats	  universitaris.	  Els	  Becats	  han	  
de	  tenir	  nacionalitat	  Europea,	  ser	  majors	  de	  18	  anys,	  tenir	  bon	  coneixement	  de	  tres	  una	  llegües	  oficials	  de	  la	  
Unió	  europea	  (i	  països	  candidats)	  	  i	  no	  haver	  gaudit	  amb	  anterioritat	  en	  una	  beca	  de	  la	  Unió	  Europea.	  Les	  
pràctiques	  tenen	  una	  duració	  de	  3	  mesos.	  
	  
Data	  límit:	  	  15	  de	  Febrer	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/0RZkrA 

Pràctiques	  al	  Centre	  Europeu	  de	  Llengües	  Modernes	  
Pràctiques	  el	  Centre	  Europeu	  de	  Llengües	  Modernes	  (ECML)	  a	  Graz,	  Àustria	  per	  a	  joves	  majors	  de	  18.	  El	  
ECML	  s’encarrega	  de	  promoure	  la	  innovació	  en	  l’ensenyament	  de	  llengües	  modernes.	  Les	  practiques	  es	  
poden	  realitzar	  en	  4	  especialitats	  diferents:	  Pàgina	  web,	  logística	  del	  programa,	  documentació	  i	  
administració	  i	  finances.	  Els	  candidats	  han	  de	  parlar	  anglès	  i	  francès	  i	  és	  valora	  el	  coneixement	  de	  l’Alemany.	  
La	  beca	  té	  una	  duració	  de	  sis	  mesos	  i	  una	  dotació	  d’uns	  700	  euros	  	  mensuals.	  
	  
Data	  límit:	  28	  de	  febrer	  	  
Més	  informació:	  http://goo.gl/YJ6h6o	  

	  

Pràctiques	  ARGO	  a	  diferents	  països	  del	  Món	  
El	  programa	  ARGO,	  promogut	  pel	  Ministeri	  d'Educació,	  Cultura	  i	  Esport,	  promou	  630	  beques	  de	  pràctiques:	  
330	  en	  empreses	  d'Europa,	  180	  en	  empreses	  dels	  EUA,	  Canadà	  i	  120	  en	  empreses	  espanyoles	  o	  
multinacionals	  amb	  seu	  a	  Àsia	  o	  Oceania.	  Poden	  participar	  en	  el	  programa	  Titulats	  universitaris	  a	  Espanya	  en	  
els	  darrers	  3	  anys,	  menors	  de	  35,	  i	  amb	  residència	  legal	  a	  Espanya.	  No	  poden	  participar	  Becats	  anteriorment	  
per	  Argo,	  Faro,	  Integrants,	  Leonardo	  Da	  Vinci	  o	  altres	  beques	  del	  mateix	  ministeri.	  Titulats	  de	  màster	  o	  
postgrau	  a	  Espanya	  que	  no	  s’hagin	  diplomat,	  llicenciat	  o	  graduat	  a	  Espanya.	  Titulats	  d’ensenyament	  
superiors	  de	  música	  o	  art	  o	  de	  títols	  propis.	  
Les	  beques	  tenen	  una	  durada	  de	  6	  mesos.	  Les	  despeses	  de	  manutenció	  i	  estada,	  viatges	  d'anada	  i	  tornada	  i	  
costos	  de	  visat	  coberts,	  tot	  amb	  un	  import	  màxim	  per	  país,	  i	  assegurança	  amb	  la	  seguretat	  social.	  l	  
	  
	  Data	  límit:	  setembre	  de	  2016	  
Més	  informació:	  http://www.becasargo.es	  
	  
	  
	  
	  

Pràctiques	  al	  Banc	  Mundial	  
El	  Banc	  mundial	  ofereix	  pràctiques	  per	  a	  joves	  interessats	  en	  aprendre	  més	  sobre	  economia	  i	  els	  	  
aspectes	  socials	  que	  afecten	  a	  les	  persones	  que	  viuen	  al	  món.	  El	  programa	  ofereix	  oportunitats	  	  
per	  estudiar	  i	  treballar	  per	  ampliar	  la	  seva	  experiència.	  
	  
Data	  límit:	  31	  gener	  	  
Més	  informació:	  	  http://goo.gl/4JNdYr	  
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Ofertes	  de	  Feina	  
	  

Agents	  d’atenció	  al	  passatger	  a	  UK	  Urgent!!	  
L’empresa	  Menzies	  Aviation	  UK	  busca	  personal	  per	  treballar	  d’agent	  d’atenció	  al	  passatger	  als	  aeroports	  de	  
Gatwik,	  Luton,	  Birminham	  i	  Edimurg.	  Les	  tasques	  seran	  la	  gestió	  del	  bitllet	  i	  l’equipatge	  amb	  processos	  
administratius,	  manuals,	  informàtics	  i	  mecànics.	  S’ofereixen	  110	  places.	  Es	  realitzarà	  entrevista	  en	  anglès,	  
per	  tant	  s’ha	  de	  tenir	  fluïdesa.	  Busquen	  persones	  amb	  nacionalitat	  de	  la	  EU	  o	  permís	  de	  feina	  al	  Regne	  Unit,	  
tenir,	  al	  menys,	  l’ESO	  acabada,	  experiència	  laboral	  en	  servei	  aeri	  o	  d’atenció	  al	  personal	  i	  coneixements	  
informàtics.	  Ofereixen	  contracte	  laboral	  de	  6	  mesos	  per	  començar	  al	  Febrer	  o	  Març,	  i	  possibilitats	  
d’ampliació,	  amb	  un	  salari	  brut	  de	  9	  lliures	  l’hora.	  Formació	  a	  Barcelona	  (i	  altres	  ciutats)	  i	  ajuda	  a	  
l’allotjament,	  i	  el	  vol	  a	  la	  ciutat.	  
	  	  
Data	  límit:	  15	  de	  Gener	  2015	  	  
Més	  Informació:	  	  http://goo.gl/01AlBG	  
	  

Fisioterapeutes	  a	  França	  Urgent!!	  
SelEuropa	  busca	  fisioterapeutes	  a	  per	  a	  hospitals	  públics	  i	  privats	  a	  França.	  L’empresa	  ofereix	  diferents	  
posicions	  amb	  especialitzacions	  i	  ubicacions	  diferents.	  En	  funció	  de	  la	  feina	  el	  sou	  oscil·∙la	  entre	  els	  1300	  i	  
2100	  euros	  bruts	  al	  mes.	  Les	  condicions	  són	  també	  diferents	  i	  el	  nivell	  de	  francès	  és	  un	  B1.	  L’empresa	  ajuda	  
amb	  la	  tramitació	  dels	  permisos	  a	  França.	  
	  
Data	  límit:	  16	  de	  Febrer	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/Wc6OHX	  

	  

Infermers	  a	  Regne	  Unit	  
CPlHealthCare	  busca	  infermers/es	  per	  treballar	  a	  l’Hospital	  de	  Cambridge,	  Regne	  Unit.	  S’ofereixen	  
contractes	  laborals	  indefinits	  de	  jornada	  complerta	  en	  les	  seccions	  de	  medicina	  general,	  cirurgia,	  pediatria,	  
càncer,	  neurociència	  i	  UCI.	  es	  requereix	  un	  bon	  nivell	  d’anglès,	  idealment	  B2,	  6	  mesos	  d’experiència	  
professional	  i	  estar	  col·∙legiat	  com	  a	  infermer	  al	  Regne	  Unit,	  o	  poder	  començar	  amb	  el	  procés.	  S’ofereix	  un	  
sou	  d’entre	  26000	  i	  34000	  euros	  bruts	  a	  l’any,	  un	  mes	  d’allotjament	  gratuït	  i	  492	  euros	  d’ajuda	  pel	  
desplaçament	  a	  Regne	  Unit.	  	  Es	  realitzaran	  entrevistes	  a	  Madrid	  el	  21	  de	  Gener.	  
	  
	  Data	  límit:	  19	  de	  Gener	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/NXkhJ3	  

Cosidor/a	  a	  màquina	  Regne	  Unit	  
L’empresa	  de	  selecció	  JARK	  INDUSTRIAL	  LTD	  busca	  personal	  per	  treballar	  a	  industria	  tèxtil	  amb	  màquines	  de	  
cosir	  per	  cobrir	  torns	  de	  nit	  i	  de	  dia.	  Es	  requereix	  personal	  amb	  experiència	  mínima	  de	  dos	  anys	  recent	  amb	  
màquina	  industrial	  d’una	  agulla,	  	  bon	  coneixement	  d’anglès.	  El	  salari	  és	  de	  7,25	  lliures	  en	  torn	  de	  dia	  i	  8,10	  
en	  torn	  de	  nit.	  S’ofereix	  contracte	  temporal	  de	  12	  setmanes	  amb	  possibilitat	  d’obtenció	  de	  contracte	  
indefinit.	  
Data	  límit:	  30	  de	  Juny	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/UAUwKS	  
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Mecànic	  de	  camions	  a	  Bèlgica	  
L’empresa	  de	  selecció	  Synergie	  jobs	  busca	  mecànic	  de	  camions	  per	  treballar	  a	  Bèlgica,	  a	  la	  regió	  de	  
Brussel·∙les.	  Es	  requereix	  nacionalitat	  de	  la	  Unió	  Europea,	  tenir	  estudis	  (grau	  superior)	  de	  mecànica,	  
experiència	  mínima	  de	  3	  anys	  com	  a	  mecànic	  de	  camions,	  coneixement	  de	  francès	  escrit	  i	  parlat.	  Ofereixen	  
contracte	  laboral	  de	  40	  hores	  setmanals	  i	  un	  salari	  d’entre	  13	  i	  15	  euros	  l’hora	  brut.	  Contracte	  de	  8	  mesos	  
amb	  possibilitat	  d’ampliació.	  
	  
Data	  límit:	  22	  de	  Febrer	  de	  2015	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/ohxGDb	  
	  

	  

Selector	  de	  roba	  a	  Països	  Baixos	  
L’empresa	  Marbo	  Recycling,	  a	  través	  de	  l’empresa	  de	  selecció	  Trensflexwerk,	  busca	  personal	  per	  treballar	  en	  
la	  selecció	  i	  classificació	  de	  roba	  usada.	  La	  feina	  es	  basa	  en	  separar	  la	  qualitat	  d	  eles	  robes	  en	  diferents	  
teixits.	  Ofereixen	  un	  salari	  de	  9,15	  euros	  l’hora	  bruts,	  i	  un	  mínim	  de	  37	  hores	  setmanals	  amb	  contracte	  
laboral	  temporal	  amb	  l’opció	  d’ampliació.	  També	  ofereixen	  ajuda	  per	  l’allotjament,	  transport	  i	  assegurança	  
mèdica.	  Es	  requereix	  CV	  en	  anglès,	  amb	  copia	  del	  DNI	  o	  passaport,	  i	  tenir	  un	  contacte	  de	  Skype	  per	  fer	  
l’entrevista.	  Es	  requereix	  un	  nivell	  d’anglès	  fluït	  o	  holandès	  i	  disponibilitat	  per	  començar	  a	  treballar	  
ràpidament,	  així	  com	  disponibilitat	  per	  treballar	  durant	  un	  període	  més	  llarg.	  
	  
Data	  límit:	  30	  de	  Gener	  de	  2014	  (quant	  més	  aviat	  millor)	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/vCKNfG	  

 

Manager	  de	  compres	  i	  logística	  a	  Alemanya	  
L’empresa	  d’electrònica	  de	  vaixells	  PRONautas,	  recerca	  manager	  de	  compres	  i	  logística	  per	  treballar	  a	  les	  
seves	  oficines	  d’Alemanya.	  El	  mànager	  serà	  el	  responsable	  de	  les	  compres	  i	  la	  logística	  de	  la	  companyia	  	  amb	  
l’equipi	  de	  compres,	  així	  com	  coordinar	  i	  controlar	  les	  compres.	  Es	  requereix	  titulació	  tècnica	  o	  econòmica,	  i	  
experiència	  mínima	  de	  5	  anys	  en	  una	  companyia	  de	  logística.	  Es	  requereix	  nivell	  fluït	  d’anglès,	  coneixements	  
informàtics	  i	  competències	  de	  negociació.	  	  
	  
Data	  límit:	  28	  de	  febrer	  
Més	  Informació:	  http://goo.gl/YCGmXO	  
	  

Xerrades	  i	  tallers	  
	  

Sessió	  informativa	  sobre	  el	  Voluntariat	  Europeu	  
L’associació	  Nexes	  organitza	  una	  sessió	  informativa	  sobre	  el	  Servei	  de	  Voluntariat	  Europeu	  que	  forma	  part	  
del	  programa	  Eramus+.	  Parlaran	  de	  les	  possibilitats	  per	  poder	  aprofitar	  d'aquesta	  experiència	  intercultural	  i	  
explicaran	  tant	  la	  filosofia	  del	  programa	  com	  la	  informació	  pràctica	  per	  trobar	  el	  projecte	  oportú.	  
	  
21	  de	  gener	  del	  2015	  a	  les	  18h	  a	  Nexes	  (Barcelona)	  http://goo.gl/aD3zeG	  
Inscripció	  prèvia	  a:	  marta@nexescat.org	  
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Maresmencs	  al	  món	  
	  

British	  dream...	  here	  I	  come!	  
L’Albert	  Puig	  de	  Malgrat	  de	  Mar	  comparteix	  amb	  nosaltres	  el	  seu	  diari,	  on	  explica	  el	  
seu	  projecte	  de	  mobilitat	  des	  de	  que	  va	  començar	  a	  l’Abril	  del	  2013.	  Em	  cregut	  
convenient	  repartir-‐ho	  en	  dos	  mesos,	  ja	  que	  ha	  sigut	  un	  procés	  llarg	  i	  a	  l’hora	  
interessant.	  	  Us	  deixem	  aquí,	  el	  primer	  any!	  
	  

	  
	  
Abril	  2013	  	  
He	  estat	  a	  una	  xerrada	  sobre	  treballar	  a	  l’estiu	  a	  l’estranger.	  Si	  no	  m’agafen	  al	  casal	  d’estiu	  hauré	  de	  buscar	  
feina	  on	  sigui!	  M’interessa	  força	  el	  tema	  del	  Regne	  Unit,	  i	  també	  així	  puc	  millorar	  el	  meu	  anglès!	  
	  
Juliol	  2013	  	  
Avui,	  després	  d’acabar	  el	  casal	  al	  Centre	  cívic	  de	  Malgrat,	  he	  estat	  a	  una	  xerrada	  sobre	  el	  Voluntariat	  
Europeu,	  que	  és	  una	  beca	  que	  et	  dona	  la	  Unió	  Europea	  per	  fer	  de	  voluntari	  a	  un	  altre	  país	  durant	  6	  mesos	  o	  
un	  any.	  És	  fins	  a	  30	  anys,	  així	  que	  com	  tinc	  29,	  m’he	  de	  posar	  les	  piles.	  
	  
Ja	  havia	  estat	  en	  una	  semblant	  a	  Barcelona	  fa	  uns	  mesos.	  Vaig	  estar	  buscant	  projectes	  a	  una	  web	  i	  em	  van	  
interessar	  molts.	  Vaig	  fer	  cartes	  personalitzades	  per	  a	  cada	  projecte,	  el	  meu	  currículum	  en	  anglès	  (tot	  
demanat	  ajuda	  aquells	  del	  meu	  entorn	  que	  sabien	  més	  que	  jo	  i	  ajudant-‐me	  del	  traductor),	  si	  no	  recordo	  
malament	  van	  ser	  uns	  22	  projectes	  pels	  que	  em	  vaig	  interessar,	  dels	  quals	  em	  responien	  15	  amb	  un	  missatge	  
automàtic	  de	  resposta,	  6	  no	  em	  van	  respondre	  i	  1	  em	  va	  dir	  que	  no	  tenien	  places	  fins	  uns	  mesos	  després.	  
Recordo	  que	  em	  vaig	  desanimar	  molt	  i	  ho	  vaig	  deixar	  córrer.	  
	  
En	  aquesta	  reunió,	  ens	  han	  dit	  que	  hem	  de	  buscar	  projectes	  que	  no	  siguin	  tan	  “populars”,	  que	  hi	  ha	  molta	  
gent	  que	  vol	  anar	  al	  Regne	  Unit,	  i	  que	  hi	  ha	  molta	  demanda..	  	  però	  la	  veritat	  és	  a	  mi	  m’interessa	  anar-‐hi	  per	  
practicar	  l’idioma.	  
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Setembre	  2013	  
Aquest	  any	  no	  m'han	  trucat	  de	  l'escola	  treballar	  al	  menjador.	  No	  poden	  contractar	  a	  dues	  persones,	  així	  que	  
es	  queda	  la	  meva	  companya	  que	  portava	  més	  temps	  treballant.	  

	  
Vaig	  pensar	  que	  era	  el	  moment	  de	  marxar...	  així	  que	  vaig	  
parlar	  amb	  una	  amiga	  que	  ja	  havia	  viscut	  a	  Londres	  i	  vol	  
tornar-‐hi	  a	  finals	  d’any.	  Em	  va	  dir	  que	  hauria	  d'anar	  amb	  
3000	  euros	  per	  estar	  bé	  durant	  un	  temps...3000	  
euros!!!???	  	  
	  
Ela	  va	  viure	  i	  vol	  seguir	  vivint	  en	  un	  Hostal	  a	  un	  dels	  
millors	  barris	  de	  Londres.	  Als	  hostals	  hi	  ha	  habitacions	  
amb	  llits	  ,	  quants	  més	  llits	  més	  econòmic	  (ella	  compartia	  
al	  començament	  amb	  dues	  noies	  més.	  Ella	  pagava	  120	  
lliures	  a	  la	  setmana.	  	  
	  

A	  part	  de	  l'allotjament	  has	  de	  pagar-‐te	  el	  transport	  i	  el	  menjar	  em	  deia,	  allà	  a	  l’Hostal	  has	  de	  comprar	  al	  dia	  i	  
poca	  quantitat,	  a	  no	  ser	  que	  et	  guardis	  el	  menjar	  a	  l'habitació..	  Per	  altra	  banda	  has	  de	  buscar	  una	  feina	  a	  
prop	  de	  la	  teva	  residència	  perquè	  sinó	  hauràs	  d'agafar	  el	  transport	  públic	  que	  és	  força	  car.	  
	  
He	  de	  pensar-‐ho	  bé	  i	  trobar	  la	  millor	  manera	  per	  poder	  marxar...	  
	  
Octubre	  2013	  
Crec	  que	  he	  trobat	  la	  forma	  d'anar	  a	  Londres!	  Recordo	  a	  les	  xerrades	  que	  vaig	  estar	  sobre	  treballar	  a	  
l’estranger	  algunes	  opcions	  força	  interessants,	  i	  una	  d’elles	  és	  fer	  d’Au-‐pair.	  Bàsicament	  és	  viure	  amb	  una	  
família	  i	  cuidar	  els	  seus	  fills,	  a	  canvi	  de	  l’allotjament	  i	  una	  paga	  mensual.	  Com	  he	  estudiat	  educació	  infantil	  i	  
tinc	  experiència	  de	  monitor	  de	  lleure...	  pot	  ser	  tinc	  més	  opcions!	  
	  
Em	  vaig	  registrar	  a	  una	  pàgina	  web	  per	  fer	  AU-‐pair	  que	  és	  
gratuïta:	  Aupair-‐world.	  I	  pel	  meu	  perfil	  vaig	  trobar	  8	  possibles	  
famílies,	  els	  hi	  vaig	  enviar	  un	  missatge	  de	  presentació	  
personalitzat	  i	  una	  d'elles	  em	  va	  respondre	  per	  fer	  un	  Skype.	  Em	  
vaig	  posar	  molt	  content,	  però	  no	  vaig	  saber	  res	  més	  d’ells...	  
	  
Vaig	  mirar	  altres	  opcions,	  i	  vaig	  trobar	  una	  agència	  de	  Barcelona	  
que	  et	  busquen	  la	  família.	  He	  de	  pagar	  125	  euros	  per	  
inscriure’m	  i,	  en	  principi,	  en	  menys	  de	  3	  mesos	  ja	  hauria	  de	  tenir	  
una	  família.	  Un	  cop	  la	  trobin,	  hauré	  de	  pagar	  125	  euros	  més.	  No	  
és	  de	  les	  agències	  més	  cares	  que	  he	  vist...	  
	  
Novembre	  2013	  
Em	  van	  informar	  al	  Centre	  Cívic	  de	  Malgrat	  que	  puc	  fer	  una	  assessoria	  personalitzada	  a	  Malgrat.	  	  Vaig	  	  ser	  
atès	  per	  la	  Raquel	  i	  vam	  mirar	  diversos	  projectes	  de	  Voluntariat	  Europeu.	  Hem	  mirat	  diferents	  opcions,	  em	  
diu	  que	  els	  projectes	  del	  Regne	  Unit	  solen	  tenir	  molta	  demanda	  i	  que	  per	  això	  no	  sempre	  contesten.	  També	  
em	  diu	  que	  la	  carta	  de	  motivació	  és	  molt	  important,	  així	  que	  intentarem	  fer-‐la	  de	  nou.	  També	  m’ha	  informat	  
sobre	  altres	  projectes	  de	  Voluntariat	  com	  el	  SCI.	  	  
	  
També	  hem	  parlat	  sobre	  el	  tema	  d’Au-‐pair,	  hem	  mirat	  la	  pàgina	  d’Au-‐pair	  World,	  on	  ja	  estic,	  i	  com	  fer	  una	  
perfil	  interessant.	  Com	  estic	  apuntat	  a	  l’agència,	  espero	  que	  aviat	  em	  trobin	  una	  família..	  
També	  ens	  hem	  mirat	  el	  tema	  currículum,	  perquè	  es	  fa	  servir	  el	  model	  europeu	  i	  és	  bastant	  diferent	  la	  
manera	  d'enfocar-‐lo	  d'aquí.	  Així	  que	  l’adaptaré	  i	  el	  portaré	  el	  proper	  dia.	  
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Desembre	  2013	  
He	  tingut	  una	  altra	  assessoria	  a	  Malgrat,	  hem	  corregit	  algunes	  faltes	  
del	  CV,	  frases,	  coses	  que	  sobraven	  o	  coses	  que	  faltaven.	  De	  tota	  
manera	  hauré	  de	  fer-‐ne	  dos	  versions	  més,	  ja	  que	  els	  vull	  fer	  per	  
sectors	  laborals	  i	  acadèmics	  diferents.	  
	  
	  

	  
Gener	  2014	  
No	  m’ho	  puc	  creure!	  Després	  de	  3	  mesos	  l’agència	  encara	  no	  m’ha	  trobat	  cap	  família.	  És	  una	  estafa	  en	  tota	  
regla!	  Durant	  aquests	  mesos	  he	  estat	  contactant	  amb	  aquesta	  senyora	  cada	  setmana,	  moltes	  vegades	  dos	  o	  
tres	  cops.	  M'enviava	  dossiers	  de	  famílies	  que	  necessitaven	  o	  volien	  una	  noia,	  a	  vegades	  volien	  que	  la	  
persona	  tingués	  carnet	  de	  conduir...sempre	  faltava	  alguna	  cosa...	  He	  perdut	  dues	  opcions	  de	  cuidar	  nens	  
amb	  discapacitat	  perquè	  l’agència	  no	  és	  posava	  les	  piles,	  i	  trobaven	  algú	  altre	  amb	  una	  altre	  agència...	  
	  
Febrer	  2014	  
La	  meva	  amiga	  porta	  ja	  uns	  mesos	  a	  Londres	  i	  diu	  que	  esta	  molt	  bé.	  	  Una	  altra	  via	  seria	  estalviar	  diners	  i	  
marxar	  pel	  meu	  compte.	  Però	  3000	  euros?	  No	  crec	  que	  calgui	  tant...	  
He	  tornat	  a	  l’assessoria	  i	  hem	  mirat	  pàgines	  web	  de	  feina	  al	  Regne	  Unit.	  Pel	  tema	  dels	  estalvis	  que	  he	  de	  
portar,	  hem	  mirat	  una	  opció	  era	  treballar	  per	  l'allotjament	  (xarxes	  de	  voluntariat	  lliure)i	  m'ha	  semblat	  força	  
interessant...	  sobre	  tot	  al	  principi,	  quan	  estigui	  buscant	  feina	  no	  hauria	  de	  pagar	  allotjament.	  
	  
Març	  2014	  
El	  meu	  pare	  em	  va	  dir	  que	  em	  donaria	  diners	  per	  poder	  marxar	  al	  Regne	  Unit,	  uns	  1000	  euros.	  Tinc	  una	  mica	  
més	  estalviat,	  així	  que	  podré	  marxar	  amb	  uns	  1500.	  
Vaig	  anar	  a	  l’assessoria	  per	  explicar	  la	  bona	  notícia,	  vam	  repassar	  el	  currículum	  	  i	  coses	  importants	  abans	  de	  
marxar:	  la	  targeta	  sanitària	  europea,	  com	  fer-‐me	  el	  NIN	  (número	  de	  la	  seguretat	  social	  del	  Regne	  Unit)	  quan	  
arribi,	  webs	  per	  buscar	  allotjament	  compartit,	  etc..	  
	  
Abril	  2014	  
Vaig	  parlant	  amb	  la	  meva	  amiga	  de	  la	  infància	  que	  viu	  a	  Brighton	  
des	  de	  fa	  un	  any	  i	  mig	  amb	  el	  seu	  xicot.	  És	  una	  ciutat	  costera	  a	  
només	  una	  hora	  de	  Londres	  i	  potser	  serà	  més	  barat	  l'allotjament	  i	  
la	  vida	  allà.	  A	  part,	  la	  meva	  amiga	  viu	  en	  un	  poble	  proper	  a	  la	  
ciutat	  i	  m'ha	  dit	  que	  em	  puc	  quedar	  a	  casa	  seva	  unes	  setmanes	  
fins	  que	  trobi	  feina	  i	  allotjament,	  així	  que	  he	  decidit	  marxar	  a	  
Brighton!	  
Ja	  tinc	  el	  bitllet,	  Marxo	  el	  dia	  22!!	  

	  
To	  be	  continued...	  

	  
Que	  passarà	  amb	  l’Albert?	  	  Haurà	  marxat	  a	  Brighton?	  Haurà	  trobat	  feina?	  A	  on?	   	  
Tot	  això,	  i	  més,	  al	  Butlletí	  del	  mes	  vinent!	  

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


