


Patrícia Alba Sedano 

Tècnica Impulsora del programa de Garantia Juvenil de 
l’Ajuntament de Mataró 

maresme@oficinajove.cat  

93 798 96 49 / 673 73 49 88 

Formulari per a demanar cita prèvia per a suport a la 
inscripció (joves empadronades a Mataró): 
https://goo.gl/h5eTyn  

  

mailto:maresme@oficinajove.cat
https://goo.gl/h5eTyn
https://www.facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresme/
https://www.facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresme/


Hagar Daoud Isidro 

Tècnica Impulsora del programa de Garantia Juvenil del 
Consell Comarcal del Maresme 

garantiajuvenil@ccmaresme.cat  

673 64 38 60 

Formulari per a demanar cita prèvia per a suport a la 
inscripció (joves empadronades a la resta de la comarca 
del Maresme): https://goo.gl/UkbgZT  

  

mailto:garantiajuvenil@ccmaresme.cat
https://goo.gl/UkbgZT
https://www.facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresme/
https://www.facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresme/


Violant Amorós i Joan Roca 

Associació Alba 

Responsables de Projectes Europeus a l’àrea de Formació i 
Inserció 

www.aalba.cat  

vamoros@aalba.cat  

Telf. 973 312 221  

  

http://www.aalba.cat
mailto:vamoros@aalba.cat
https://www.facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresme/
https://www.facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresme/


Associació Alba - Qui som? 
 
L’Associació Alba és una entitat sense ànim de lucre que va nàixer a Tàrrega l’any 1975 i treballa per 
atendre les necessitats d' infants, joves i adults amb discapacitat i/o en risc d'exclusió social. El principal 
objectiu de l'associació és el de proporcionar atenció social i educativa a aquest col·lectiu per tal 
d' incrementar el seu nivell d'autonomia i facilitar la seva inclusió a la comunitat local.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=8qrFKs-qZ7g&t=1s 
 

Experiència en projectes de mobilitat internacional  
 

- Erasmus+ 
- Servei Voluntari Europeu (des  de 1998) 
- Intercanvis  juvenils  (des  de 2008) 

 
- TLN Mobility 

- Acollida (des  de 2011) 
- Enviament (des  de 2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=8qrFKs-qZ7g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8qrFKs-qZ7g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8qrFKs-qZ7g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8qrFKs-qZ7g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8qrFKs-qZ7g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8qrFKs-qZ7g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8qrFKs-qZ7g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8qrFKs-qZ7g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8qrFKs-qZ7g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8qrFKs-qZ7g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8qrFKs-qZ7g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8qrFKs-qZ7g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8qrFKs-qZ7g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8qrFKs-qZ7g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8qrFKs-qZ7g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8qrFKs-qZ7g&t=1s


Programa TLN Mobilicat 2018 
 
Procés de selecció: 15/11/17 - 31/01/18 

- www.enfoc.cat 
- 973 312 221 - 607 800 899 
- vamoros@aalba.cat  

 
Formació prèvia:  01/02/18 - 31/03/18 

- Orientació professional 
- Formació lingüística (Tàrrega) 
- Formació intercultural (Vall de Boí) 

 
Estades:  

- Chemnitz (DE)  09/04/18 - 15/07/18          14 setmanes 
- Pàdua (IT)    09/04/18 - 15/07/18     14 setmanes 
- Wernigerode (DE)   09/04/18 - 03/06/18        8 setmanes  *Disc.  

 
Seguiment: durant els 6 mesos posteriors a la mobilitat 
 

http://www.enfoc.cat
mailto:vamoros@aalba.cat


Jordi Castillo 

Coordinador de Projectes Europeus i Relacions Internacionals 

Fundació BCN Formació Professional 

Ajuntament de Barcelona 

www.fundaciobcnfp.cat  

jcastillog@bcn.cat 

Telf.  93 413 21 01 

  

http://www.fundaciobcnfp.cat
https://www.facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresme/
https://www.facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresme/


Qui som? 
La Fundació BCN Formació Professional és una organització impulsada per l'Ajuntament de Barcelona.La missió de la Fundació BCN 
Formació Professional és participar en el desenvolupament socioeconòmic de la ciutat, a partir del foment de la relació entre la 
formació professional de la ciutat i l'entorn productiu de l'Àrea Metropolitana, potenciant una formació professional adequada i 
compatible amb les necessitats del sistema productiu i facilitant la transició al món del treball i la plena integració dels estudiants, 
mitjançant la realització i gestió de projectes i l'execució d'accions específiques adreçades a les empreses i centres de formació. 

Contribuir, a través de la formació professional, a la consolidació del concepte de Barcelona territori obert a Europa, mitjançant la 
gestió d'accions de mobilitat per Europa per al jovent i el professorat de formació professional i per al personal de les empreses. 

Qui pot participar? 
Graduats en formació professional (grau mitjà o superior) de les següents famílies professionals:  
 
 

 

 

A quins països puc anar? 

 

 

 

Agrària Administració i Gestió Informàtica i 
Comunicacions 

Serveis Socioculturals Comerç i Màrqueting 

Hoteleria i Turisme Sanitat Electricitat i Electrònica Instal·lació i Manteniment Imatge i So 

Alemanya (Munich) Bèlgica (Anvers) Itàlia (Roma) Portugal (Lisboa) 

http://www.fundaciobcnfp.cat/index.php/ca/2-butlleti-juliol-2014/fp-on-board-2014-2015
http://w110.bcn.cat/portal/site/Educacio


 
Quina preparació prèvia ofereix el projecte? 
 
 
 
 
 
 
Quines accions realitzaré durant la meva estada internacional? 
 
 
 
 
 
Que ofereix el projecte? 
 

 

 
Temporalització del projecte:  
 
 

120 hores de preparació lingüística en anglès, 
alemany, portuguès i italià 

2 sessions de preparació 
intercultural 

Orientació professional 

8 setmanes de pràctiques professionals en empresa 8 accions pedagògiques, culturals i d’orientació professional 

Transport fins la ciutat 
de destí 

Beca durant les 8 
setmanes d’estada 

Assegurança de 
responsabilitat civil i 

accidents 

Cerca de l’empresa de 
pràctiques i de 

l’allotjament 

Seguiment i tutoria dins i 
fora de l’empresa 

Selecció dels participants Formació Lingüística Pràctiques Internacionals 

Fins el 12 de febrer de 2018 Març 2018 Abril i Maig de 2018 



Carolina Tébar 

Tutora projecte TLN Mobilicat 

Fundació Salut i Comunitat 

https://www.fsyc.org/       www.tlnpicasso.es  

carolina.tebar@fsyc.org  

Candidatures a: 

 laia.plaza@fsyc.org   (directora del projecte)  

  

  

https://www.fsyc.org/
http://www.tlnpicasso.es
mailto:fsyc@fsyc.org
mailto:fsyc@fsyc.org
https://www.facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresme/
https://www.facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresme/


“MOU-TE: JOVES ARTISTES A PÀDUA, ITÀLIA” 

TLN MOBILICAT 2017/18 – PICASSO 

Requisits 
-Estudis finalitzats: 

-Grau en Arquitectura, Belles Arts,Història de l’Art, Conservació i 
Restauració de Béns Culturals. 
- CFGS  - Disseny d’Interiors 

                - Disseny Gràfic, 
                - Disseny Aplicat a la Indumentària (calçat)   
-B1/B2 Anglès 
-No tenir experiència en la pròpia especialitat 
 
 



El programa inclou: 
  
Fase de selecció: 
    Inici de desembre 
 
Fase de preparació a Barcelona (3 mesos): 

Tallers de preparació intercultural  
Orientació professional individual 
Curs d’italià (120h) a l’acadèmia “Ama l’italiano” 

  
Fase de pràctiques en empreses de Pàdua, Itàlia (3 mesos): 

Bitllet d’avió d’anada i tornada 
Manutenció i allotjament 
Pràctiques en empreses del sector professional del/la participant 
Seguiment, visites culturals i curs d’italià (40h) a càrrec de l’entitat d’acollida “XENA” 

  
Fase de seguiment (2 mesos): 

Seguiment i orientació per la recerca de feina un cop finalitzada la fase de pràctiques 
  

 

“MOU-TE: JOVES ARTISTES A PÀDUA, ITÀLIA” 
 



Dani Fernández Placencia 

Tutor a Terrassa de pràctiques a Manchester 

La Vibria Intercultural  

www.vibria.org  

info@vibria.org i mobilicatvibria@gmail.com   

Telf. 93 784 83 90 

Inici de projecte: 15 de desembre de 2017 

  

http://www.vibria.org
mailto:info@vibria.org
mailto:mobilicatvibria@gmail.com
https://www.facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresme/
https://www.facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresme/


http://prezi.com/3vk78ap8v99l/?utm_campaign=
share&utm_medium=copy  

http://prezi.com/3vk78ap8v99l/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/3vk78ap8v99l/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


Marta Piszczek 

Tutora projecte TLN Mobilicat 

Nexes Interculturals de Joves per Europa 

www.nexescat.org  

marta@nexescat.org  

Telf.  93 442 71 67 

  

http://www.nexescat.org
mailto:marta@nexescat.org
https://www.facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresme/
https://www.facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresme/


Nexes Interculturals de Joves per Europa 

 

Associació juvenil sense ànim de lucre 

Treballem pel diàleg intercultural, la pau, la cooperació, la inclusió i la participació. 

 

Projectes de MOBILITAT INTERNACIONAL:  

assessorament, xerrades, formació a joves, a professionals de joventut 
(informadors, dinamitzadors i tècnics), a adults i a altres tècnics de l'administració 
pública o d'altres organitzacions. 

 

 



Inscripció i formulari de sol·licitud: 1/12/17 - 12/01/18 
 
Procés de selecció: 5/02/18 - 2/03/18 
 
Formació prèvia:  5/03/18 - 13/04/18 

- Orientació professional 
- Formació intercultural:  5-9/03/18 
- Formació lingüística:   12/03/18-13/04/17 

 
Estades: 14 setmanes 

- Pàdua, Italia   15/04/18 - 22/07/18  
- Lisboa, Portugal  15/04/18 - 22/07/18  

  
 
Seguiment: durant els mesos posteriors a la 
mobilitat 
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Patrícia Alba Sedano

Tècnica Impulsora del programa de Garantia Juvenil de l’Ajuntament de Mataró

maresme@oficinajove.cat 

93 798 96 49 / 673 73 49 88

Formulari per a demanar cita prèvia per a suport a la inscripció (joves empadronades a Mataró): https://goo.gl/h5eTyn 

 



















Hagar Daoud Isidro

Tècnica Impulsora del programa de Garantia Juvenil del Consell Comarcal del Maresme

garantiajuvenil@ccmaresme.cat 

673 64 38 60

Formulari per a demanar cita prèvia per a suport a la inscripció (joves empadronades a la resta de la comarca del Maresme): https://goo.gl/UkbgZT 

 



















Violant Amorós i Joan Roca

Associació Alba

Responsables de Projectes Europeus a l’àrea de Formació i Inserció

www.aalba.cat 

vamoros@aalba.cat 

Telf. 973 312 221 

 











Associació Alba - Qui som?



L’Associació Alba és una entitat sense ànim de lucre que va nàixer a Tàrrega l’any 1975 i treballa per atendre les necessitats d'infants, joves i adults amb discapacitat i/o en risc d'exclusió social. El principal objectiu de l'associació és el de proporcionar atenció social i educativa a aquest col·lectiu per tal d'incrementar el seu nivell d'autonomia i facilitar la seva inclusió a la comunitat local. 



https://www.youtube.com/watch?v=8qrFKs-qZ7g&t=1s



Experiència en projectes de mobilitat internacional 



Erasmus+

Servei Voluntari Europeu (des de 1998)

Intercanvis juvenils (des de 2008)



TLN Mobility

Acollida (des de 2011)

Enviament (des de 2015)









Programa TLN Mobilicat 2018



Procés de selecció: 15/11/17 - 31/01/18

www.enfoc.cat

973 312 221 - 607 800 899

vamoros@aalba.cat 



Formació prèvia:  01/02/18 - 31/03/18

Orientació professional

Formació lingüística (Tàrrega)

Formació intercultural (Vall de Boí)



Estades: 

Chemnitz (DE)		09/04/18 - 15/07/18         	14 setmanes

Pàdua (IT) 			09/04/18 - 15/07/18   		14 setmanes

Wernigerode (DE)  	09/04/18 - 03/06/18     	  8 setmanes	 *Disc. 



Seguiment: durant els 6 mesos posteriors a la mobilitat











Jordi Castillo

Coordinador de Projectes Europeus i Relacions Internacionals

Fundació BCN Formació Professional

Ajuntament de Barcelona

www.fundaciobcnfp.cat 

jcastillog@bcn.cat

Telf.  93 413 21 01

 











Qui som?

La Fundació BCN Formació Professional és una organització impulsada per l'Ajuntament de Barcelona.La missió de la Fundació BCN Formació Professional és participar en el desenvolupament socioeconòmic de la ciutat, a partir del foment de la relació entre la formació professional de la ciutat i l'entorn productiu de l'Àrea Metropolitana, potenciant una formació professional adequada i compatible amb les necessitats del sistema productiu i facilitant la transició al món del treball i la plena integració dels estudiants, mitjançant la realització i gestió de projectes i l'execució d'accions específiques adreçades a les empreses i centres de formació.

Contribuir, a través de la formació professional, a la consolidació del concepte de Barcelona territori obert a Europa, mitjançant la gestió d'accions de mobilitat per Europa per al jovent i el professorat de formació professional i per al personal de les empreses.

Qui pot participar?

Graduats en formació professional (grau mitjà o superior) de les següents famílies professionals: 









A quins països puc anar?







		Agrària		Administració i Gestió		Informàtica i Comunicacions		Serveis Socioculturals		Comerç i Màrqueting

		Hoteleria i Turisme		Sanitat		Electricitat i Electrònica		Instal·lació i Manteniment		Imatge i So



		Alemanya (Munich)		Bèlgica (Anvers)		Itàlia (Roma)		Portugal (Lisboa)













Quina preparació prèvia ofereix el projecte?













Quines accions realitzaré durant la meva estada internacional?











Que ofereix el projecte?







Temporalització del projecte: 





		120 hores de preparació lingüística en anglès, alemany, portuguès i italià		2 sessions de preparació intercultural		Orientació professional



		8 setmanes de pràctiques professionals en empresa		8 accions pedagògiques, culturals i d’orientació professional



		Transport fins la ciutat de destí		Beca durant les 8 setmanes d’estada		Assegurança de responsabilitat civil i accidents		Cerca de l’empresa de pràctiques i de l’allotjament		Seguiment i tutoria dins i fora de l’empresa



		Selecció dels participants		Formació Lingüística		Pràctiques Internacionals

		Fins el 12 de febrer de 2018		Març 2018		Abril i Maig de 2018











Carolina Tébar

Tutora projecte TLN Mobilicat

Fundació Salut i Comunitat

https://www.fsyc.org/       www.tlnpicasso.es 

carolina.tebar@fsyc.org 

Candidatures a:

 laia.plaza@fsyc.org   (directora del projecte) 

 

 













“MOU-TE: JOVES ARTISTES A PÀDUA, ITÀLIA”



TLN MOBILICAT 2017/18 – PICASSO





Requisits

-Estudis finalitzats:

-Grau en Arquitectura, Belles Arts,Història de l’Art, Conservació i Restauració de Béns Culturals.

- CFGS  - Disseny d’Interiors

 	              - Disseny Gràfic,

 	              - Disseny Aplicat a la Indumentària (calçat)  

-B1/B2 Anglès

-No tenir experiència en la pròpia especialitat













El programa inclou:

 

Fase de selecció:

    Inici de desembre



Fase de preparació a Barcelona (3 mesos):

Tallers de preparació intercultural 

Orientació professional individual

Curs d’italià (120h) a l’acadèmia “Ama l’italiano”

 

Fase de pràctiques en empreses de Pàdua, Itàlia (3 mesos):

Bitllet d’avió d’anada i tornada

Manutenció i allotjament

Pràctiques en empreses del sector professional del/la participant

Seguiment, visites culturals i curs d’italià (40h) a càrrec de l’entitat d’acollida “XENA”

 

Fase de seguiment (2 mesos):

Seguiment i orientació per la recerca de feina un cop finalitzada la fase de pràctiques

 



“MOU-TE: JOVES ARTISTES A PÀDUA, ITÀLIA”















Dani Fernández Placencia

Tutor a Terrassa de pràctiques a Manchester

La Vibria Intercultural 

www.vibria.org 

info@vibria.org i mobilicatvibria@gmail.com  

Telf. 93 784 83 90

Inici de projecte: 15 de desembre de 2017

 









http://prezi.com/3vk78ap8v99l/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 









Marta Piszczek

Tutora projecte TLN Mobilicat

Nexes Interculturals de Joves per Europa

www.nexescat.org 

marta@nexescat.org 

Telf.  93 442 71 67

 











Nexes Interculturals de Joves per Europa



Associació juvenil sense ànim de lucre

Treballem pel diàleg intercultural, la pau, la cooperació, la inclusió i la participació.



Projectes de MOBILITAT INTERNACIONAL: 

assessorament, xerrades, formació a joves, a professionals de joventut (informadors, dinamitzadors i tècnics), a adults i a altres tècnics de l'administració pública o d'altres organitzacions.















Inscripció i formulari de sol·licitud: 1/12/17 - 12/01/18



Procés de selecció: 5/02/18 - 2/03/18



Formació prèvia:  5/03/18 - 13/04/18

Orientació professional

Formació intercultural:  5-9/03/18

Formació lingüística:   12/03/18-13/04/17



Estades: 14 setmanes

Pàdua, Italia   15/04/18 - 22/07/18 

Lisboa, Portugal  15/04/18 - 22/07/18 

	



Seguiment: durant els mesos posteriors a la mobilitat
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