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Notícies 
 

I aquest estiu? Què puc fer? 

Després de tot el curs arriba l’estiu i moltes persones decideixen que volen descansar, passar 
temps amb els amics, centrar-se en els seus hobbies… d’altres ho tenen clar, és el moment de 
trencar amb la rutina, de viure experiències noves, de conèixer altres indrets del món… és el 
moment de posar en pràctica la mobilitat internacional! 

Us expliquem algunes opcions ràpides per començar la vostra cerca o perquè us vinguin noves 
idees al cap. De totes maneres, si voleu aprofundir en qualsevol d’elles feu-nos un correu i us 
informarem amb més detall a: mobilitatjove@ccmaresme.cat   

Crec que vull fer un voluntariat! 

Les modalitats de voluntariats per a joves de curta durada (és a dir, màxim un mes) són 
els camps de voluntariat: 

Estades en qualsevol país del món amb grups de 5 a 30 joves de tot arreu, en les quals 
treballes voluntàriament i esta cobert l’allotjament i l’alimentació. Possibles feines: feines 
agrícoles, construcció, amb animals, amb nens, creatives, socials, etc. Sobretot a l’estiu 
però n’hi ha durant tot l’any i de diverses durades.  

On trobar-ne?  
http://www.sci-cat.org/camps-de-voluntariat  
http://www.cocat.org/camps-de-treball-internacionals/   

i els intercanvis juvenils: 

Són trobades de joves de la mateixa edat de diferents països europeus, on es 
comparteixen costums, estils de vida, opinions i visions sobre una temàtica. Els tipus de 
temàtiques són participació jove, medi-ambient, esport i cultura jove, mitjans de 

mailto:mobilitatjove@ccmaresme.cat
http://www.sci-cat.org/camps-de-voluntariat
http://www.cocat.org/camps-de-treball-internacionals/
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comunicació, discriminació, pau, etc. Estan subvencionats i la persona participant només 
paga el 30%. 

On trobar-ne:  
Asociació Mundus: https://goo.gl/gQ9dI5   
http://www.catalunyavoluntaria.cat/oportunitats/   

 

Crec que em decidiré per anar a treballar a l’estranger! 

Durant l’època d’estiu, hi ha alguns sectors relacionats amb el turisme i els viatges (per 
exemple al sector de l’hostaleria, a creuers, en parcs temàtics, per summer camps amb 
infants, en festivals,…) que busquen més treballadors/es i sempre és un plus que siguin 
internacionals. Us informem d’algunes borses de treball pels àmbits més demandants: 
http://www.summerjobfinder.com/   
https://www.caterer.com/ (hostaleria) 
https://www.supercamps.co.uk/ (summer camps) 
http://www.jobmonkey.com/themeparks/ (parcs temàtics) 
http://www.festivalsearcher.com/ (festivals) 

Per cercar a través d’aquestes borses normalment es demana un bon coneixement 
d’anglès i haureu de preparar el currículum en format Europass: https://goo.gl/cchZxm   

 

Crec que vull aprendre idiomes! 

Potser llavors és interessant buscar un curs d’idiomes (https://www.aseproce.org/), 
provar l’experiència de fer un Aupair (https://www.iapa.org/)  o turisme alternatiu 
intercanviant feina per allotjament i manutenció (https://www.workaway.info/)    

 

T’has plantejat mai fer un any acadèmic a l’estranger?  

Si vols fer una estada d’un any, o començar els estudis a l’estranger has de conèixer com funciona 
el sistema educatiu del país de destí. Cada país és un món! Encara que cada cop més es treballa 
per unificar un marc educatiu comú, encara hi ha moltes diferències i és necessari fer una primera 
cerca per tal de conèixer les opcions i els possibles requisits per accedir-hi.  

Per a fer aquest primer pas teniu diverses pàgines web on informar-vos:  

El Portal “Study in Europe” de la Comissió Europea: 
 http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/planning-studies/choosing-applying_en   
Informació sobre els Sistemes educatius Europeus: 
 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Countries   
Portal Universia amb informació pràctica per països (informació de tot el món):  
http://www.universia.es/estudiar-extranjero   
Informació dels sistemes i centres educatius de tots els països del món (cal entrar en el 
país i anar a la secció de “Estudia en…”) 

https://goo.gl/gQ9dI5
http://www.catalunyavoluntaria.cat/oportunitats/
http://www.summerjobfinder.com/
https://www.caterer.com/
https://www.supercamps.co.uk/
http://www.jobmonkey.com/themeparks/
http://www.festivalsearcher.com/
https://goo.gl/cchZxm
https://www.aseproce.org/
https://www.iapa.org/
https://www.workaway.info/
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/planning-studies/choosing-applying_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Countries
http://www.universia.es/estudiar-extranjero
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http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/   

Un cop hem obtingut més informació al voltant de com funciona el país, hauràs de: 

1. Buscar un centre educatiu que imparteixi la formació del nivell i de l’àmbit que vulguis. 
2. Anar a la pàgina oficial del centre formatiu. 
3. Buscar en la secció de International students . 

Aquí teniu l’exemple de la Universitat de Buenos Aires (Argentina): 
http://www.uba.ar/internacionales/contenidos.php?id=37  

4. Investigar quin cost tindria un any acadèmic, la documentació que necessària i valorar  la 
possibilitat de demanar beques. 

5. Recordar que per estudiar un any a l’estranger hauràs de buscar també allotjament. 

Quan et decideixis a fer-ho hauràs de preparar tota la documentació legal com visats i permisos 
de residència (si és necessària) i assegurances mèdiques.  

També  hi ha entitats que t’ajuden a fer aquests passos i ofereixen la possibilitat de marxar a joves 
menors d’edat, com per exemple AFS Intercultura: http://www.afs-intercultura.org/estudiar-en-
el-extranjero/ que a més té beques d’ajuts econòmics. 

 

 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/
http://www.afs-intercultura.org/estudiar-en-el-extranjero/
http://www.afs-intercultura.org/estudiar-en-el-extranjero/
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Servei de Voluntariat Europeu 
 
Servei de Voluntariat Europeu (SVE o EVS, en anglès) 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. 
 
Per poder realitzar aquest programa són necessàries: una entitat d’enviament (sending 
organization), que et farà l’acompanyament previ a marxar, i una entitat d’acollida (host 
organization) que desenvoluparà el projecte on faràs el voluntariat.  

 

URGENT! EVS (subvencionat) de 3 mesos a una reserva 
d’animals salvatges a Bèlgica. 
Ha quedat lliure una plaça per a fer un voluntariat des de 
l’abril fins a principis de juliol. El centre Wildlife Rescue Centre 
Ostend és una entitat independent sense afany de lucre 
organitzada a través de la xarxa d’hospitals nacionals de 
Protecció d’Ocells de Flandes. 

La persona voluntària treballarà amb un equip de 6 
professionals i amb altres dues persones EVS i realitzarà 
tasques de: alimentació dels animals, assistència amb 
l'atenció mèdica de fractures, malalties i ferides, la captura i 
l'alliberament d'aus i animals, a més d’algunes tasques 
administratives.  

Per a més informació poseu-vos en contacte amb el Servei de Mobilitat Internacional del 
Maresme: mobilitatjove@ccmaresme.cat  

EVS de 10 mesos amb persones en cerca de refugi a 
Turquia. 

 “Volunteers for refugees” és un projecte de l’entitat GAP Youth Association 
http://www.gapgenclikdernegi.com/. Aquest es desenvoluparà a Sanliurfa, Turquia i començarà a 
partir del mes de maig de 2017, amb una durada de 10 mesos. 

La persona voluntària haurà de ser capaç de treballar en context humanitari amb persones 
refugiades, posant el focus en l’apoderament a través de l'educació. El voluntari/a haurà de 
treballar amb persones refugiades a diari. En concret, treballarà amb l’associació GAP en el centre 
de suport per als i les refugiades (que encara està en fase de  planificació) o desenvolupar 
activitats amb altres organitzacions humanitàries locals o centres juvenils. El voluntari/a rebrà 
formació relacionada amb: els drets socials dels refugiats, el programa  Erasmus+, el 
desenvolupament i execució del projecte, les regulacions de finançament de la UE, etc. 

 

http://www.gapgenclikdernegi.com/
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La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, 
suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Erasmus+ de la Comissió 
Europea. 

Podran participar totes les persones residents a Catalunya, d’entre 17  i  30  anys,  que  no  hagin  
realitzat  un  SVE  amb  anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes 
d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus. 

Més informació a: https://goo.gl/NOe56R  
 

Servei Voluntari Europeu al projecte: Nations and 
Generations a Letònia. 

De l’1 de juny 2017 fins al maig 2018 (12 mesos) a Rezekne, Letònia. La persona voluntària durà a 
terme activitats i tallers creatius, classes d’idiomes, exercicis i activitats esportives, entre d'altres 
activitats; en un centre social per a gent gran i joves amb necessitats especials. 

L'objectiu d'aquest projecte és promoure l'entesa entre generacions, la diversitat cultural, la 
tolerància i la comprensió mútua entre les persones, així com per fomentar el diàleg intercultural i 
la cooperació entre els joves voluntaris/es i la població local de Rezekne. 

Les seves principals tasques consistiran en ajudar al personal del centre a tenir cura de les 
persones grans i joves que necessiten ajuda, organitzaran activitats lúdiques i creatives en el 
centre, tallers de llengua, activitats esportives i exercicis, aniran a caminar pel carrer amb la gent 
gran i els joves amb necessitats especials, entre d’altres idees i activitats que els mateixos 
voluntaris puguin proposar. 

Més informació a: https://goo.gl/f11FJC   
 

 
Intercanvis Juvenils i Formacions Internacionals 

Els intercanvis juvenils són estades de curta durada, 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.  
Les formacions internacionals s’adrecen a joves i professionals que treballin en l'àmbit de la 

Joventut, i estan finançades pel 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 

 

Intercanvi Juvenil –Tolerance and Diversity in Common 
Europe. 

Es busquen 7 participants + 1 líder juvenil per participar del 20 al 29 de maig de 2017 a Rezekne, 
Letònia. Els i les joves passaran 10 dies al Centre d’Art “Zeimuls”, explorant i intercanviant idees 

https://goo.gl/NOe56R
https://goo.gl/f11FJC
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sobre temes d’interculturalitat, diversitat, tolerància, drets humans i democràcia, utilitzant formes 
creatives de mostrar i promoure iniciatives artístiques conjuntes.  

Aquest projecte estimularà la participació activa dels joves, la comprensió d’importants qüestions 
i valors europeus com la tolerància, la diversitat, la democràcia, els drets humans, així com la 
creativitat, el desenvolupament de projectes innovadors, i l'enfortiment de la sensibilització dels i 
les joves en relació a la perspectiva de la ciutadania europea.  

Més informació a: https://goo.gl/YqP9mG     

 

On(the)line for acting offline intercanvi a Àustria. 

Es busquen 5 participants (18-30 anys) i un/a group leader (+18) per al projecte “On(the)line for 
acting offline”, que tindrà lloc a la capital d'Àustria, Viena, del 26 de juny al 2 de juliol de 2017. 
L'objectiu del projecte és aprofundir sobre el paper de les xarxes socials en l'activisme i aprendre 
a implementar estratègies comunicatives efectives per fomentar la participació. 

És un intercanvi sobre social medias i activisme juvenil. En concret, aquest intercanvi es focalitzarà 
en com dur a terme una estratègia efectiva en xarxes socials, per produir bon contingut 
multimèdia i per fomentar que els joves s'involucrin i participin en la vida cívica. 

Més informació a: https://goo.gl/1G0iYL    

 

Beques d’estudis 
 
Beques de Internacionalizació Empresarial 2019. 
La convocatòria de Beques d'Internacionalització Empresarial 2019 concedirà 285 ajudes que 

permetin la formació de joves professionals especialitzats en internacionalització empresarial. 

 

Les ajudes s'instrumentalitzaran en dues fases: 

Fase I que consistirà en formació pràctica obtinguda a través de la Xarxa d'Oficines 

Econòmiques i Comercials de les Ambaixades d'Espanya a l'estranger en 2019. 

 

Fase II de formació pràctica en empreses i institucions amb activitat internacional, dins i 

fora d'Espanya, i en Organismes Internacionals. 

 

Podran ser beneficiaris/es de les ajudes les persones que compleixin els següents requisits 

mínims: 

 Tenir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea. 

 Haver nascut a partir de l'1 de gener de 1989. 

 Estar en possessió, d'una titulació universitària superior de caràcter oficial. 

 Dominar la llengua espanyola. 

https://goo.gl/YqP9mG
https://goo.gl/1G0iYL
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 Acreditar coneixement avançat d'anglès (el nivell mínim exigit, és el B2 del Marc Comú 

Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)). S'acceptaran els títols emesos a partir 

de l'1 de gener de 2012. 

 No haver estat beneficiari d'aquestes beques, ni haver acceptat realitzar el Màster en 

edicions anteriors. 

 No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que impedeixi el 

desenvolupament de la beca o patologies que aconsellin limitacions d'activitats de la vida 

quotidiana, al moment d'acceptació de la beca. 

 No tenir antecedents penals al moment d'acceptació de la beca. 

 

Data límit: 17 d’abril 2017 

Més informació a: https://goo.gl/LDSak5    
 
Beques artístiques per a Estats Units. 
Es convoquen les Beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport/Fulbright per a l'ampliació 

d'estudis artístics als Estats Units d'Amèrica (curs 2017/18), a les següents especialitats o àrees 

d'activitat: 

 Arts Audiovisuals. 

 Arts Escèniques. 

 Plàstiques i Visuals. 

 Música i Musicologia. 

 Museología i Conservació del Patrimoni 

 

 

La finalitat és contribuir a la formació d’aquelles persones que desitgin ampliar estudis artístics o 

de gestió cultural a universitats i centres d'Estats Units d'Amèrica, es podrà aplicar a través 

d'aquest formulari de sol·licitud electrònica disponible a www.fulbright.es 

 

L'assignació mensual serà d'1.600 a 2.400 dòlars segons Universitat o centre de destinació. A més, 

s'abonarà el bitllet d'anada i volta i despeses vàries (de 2.300 a 2.600 dòlars), més les despeses de 

matrícula i taxes (màxim 34.000dòlars). 

 

Data límit: 17 d’abril 2017 

Més informació a: https://goo.gl/KkbRSj  

 

Beques per fer un programa intensiu d’anglès al juliol a 

Espanya 
Es convoquen 2.400 beques destinades a participar en un programa intensiu d’una setmana 

d’immersió lingüística d’anglès a Espanya que tindrà lloc aquest mes de juliol del 2017. Es valorarà 

la nota obtinguda a l’assignatura d’anglès. 

 

https://goo.gl/LDSak5
https://goo.gl/KkbRSj
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Els requisits són haver nascut entre l’1 de gener de l 1997 i el 31 de desembre de 2000 i estar 

matriculat/da en el curs 2016/17 (a qualsevol modalitat de batxillerat, grau mitjà i formació 

professional, ensenyaments artístics, esportius i d’idiomes), haver obtingut una beca general del 

ministeri d’Educació, Cultura i Esports i tenir aprovat el curs anterior amb una nota mínima de 

7,50 punts a anglès. 

 

L’acomodació serà en un règim d’internat i amb pensió completa. 

 

Data límit: 20 d’abril del 2017 

Més informació a: https://goo.gl/eb1WMX  

 
Pràctiques Laborals 

 
Pràctiques al Parlament Europeu 

S’ofereixen varies modalitats de pràctiques i visats d’estudi a la seu de la Secretaria del Parlament 
Europeu. Les pràctiques estan destinades a joves universitàris/es recentment titulats amb 
l’objectiu de què coneguin els organismes de la Unió Europa en general i en particular el 
Parlament Europeu. 

 
Els diferents programes de pràctiques són: 

Pràctiques per a titulats universitaris (Beques Robert Schuman) 
Pràctiques de formació 
Pràctiques de traducció per a titulats universitaris 
Pràctiques de formació en traducció 
Intèrprets de conferència 

 
La durada d’aquest període de pràctiques es de cinc mesos i no serà prorrogable en cap cas. De 
manera general, els requisits que es demanen són: tenir la majoria d’edat a l’inici de les 
pràctiques, tenir la nacionalitat d’algun país membre de la UE i no haver optat a cap beca de 
pràctiques remunerades a càrrec de la Unió Europea. 

 
Data límit: 15 d’abril del 2017 
Més informació a: https://goo.gl/ljUR5M 
 
 

Oportunitat de Formació Professional Dual a Baviera, 
Alemanya. 
Des del SOC s’ha iniciat un procés de selecció adreçat a joves que tinguin interès per estudiar i 
treballar a Baviera en el marc del programa Formació Dual a Alemanya i del conveni signat entre 
els governs de Catalunya i Baviera. Com és habitual aquest projecte compta amb el suport de la 
xarxa EURES i del Servei Públic d’Ocupació d’Alemanya. 
 

https://goo.gl/eb1WMX
https://goo.gl/ljUR5M
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El proper dia 20 i 21 d’abril s’organitzarà a Barcelona una sessió informativa amb els joves que 
s’hagin interessat, i posteriorment es realitzaran entrevistes a les persones que vulguin participar 
en el procés de selecció. 
Els requisits de les persones joves que vulguin participar en aquest procés, són els següents:   

 Tenir entre 18 i 30 anys d’edat 

 Haver finalitzat ESO o equivalent 

 Tenir nacionalitat europea 

 Es valorarà molt especialment que els joves tinguin interès a viure i treballar a Alemanya 
 
Els àmbits formatius i professionals que s’ofereixen són els següents: 

 Operaris/àries i tècnic/ques de la indústria mecànica i metal·lúrgica 

 Professionals de la restauració 

 Atenció a la dependència 

 Operaris/àries i tècnic/ques per la construcció 

 Instal·ladors /res de gas, aigua i calefacció 

 Forner/a 
 
Les persones que estiguin interessades en assistir a la sessió informativa sobre la Formació Dual a 
Baviera, i participar en el procés de selecció han d’enviar el currículum vitae al correu electrònic 
mobility-programs@bbw.de  indicant en el títol del correu electrònic “FP DUAL BAVIERA”. 
 
Data límit:19 d’abril del 2017 
Més informació a: https://goo.gl/SztYcj 
 

Programa de pràctiques ARGO 
Aquest programa del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, va adreçat a persones menors de 35 
anys que hagin obtingut el títol universitari en els 3 últims anys a qualsevol universitat espanyola. 
Les pràctiques es realitzaran a empreses europees, americanes, canadenques i asiàtiques amb 
una durada de 6 mesos. Les beques ARGO ofereixen un suport econòmic per l’estada, el viatge, 
l’assegurança i el visat si és necessari. 

 
Data límit: 31 de setembre del 2017 
Més informació a: https://goo.gl/rCQ6ST  

Ofertes de feina 
 

Oferta de feina per a un cuiner/a jove a Alemanya 
Les principals tasques consistiran en la preparació i la cocció de plats cuina a la carta francònia, 

mediterrània o exòtica. Els requisits són tenir formació en el camp de la cuina, ser puntual, 

treballar amb cura, i disposat/da a treballar caps de setmana. S’ha de tenir un bon nivell 

d’alemany per a poder comunicar-se amb els companys/es de cuina. L’empresa ajudarà en la 

cerca d’allotjament.  

Les entrevistes prèvies es faran per Skype o per telèfon si és possible. 

 

Data límit: 30 d’abril del 2017 

Més informació a: https://goo.gl/us5jPh   

https://goo.gl/SztYcj
https://goo.gl/rCQ6ST
https://goo.gl/us5jPh
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Es busquen professionals d’infermeria per treballar a 

Noruega (convocatòria encara oberta). 
Es busquen persones amb la titulació espanyola d’infermeria i l’autorització competent, persones 

positives, flexibles i amb facilitat d’adaptació. S’ofereixen llocs de treball a les àrees d’infermeria 

general, geriatria, UCI, diàlisi i quiròfan. Els/les treballadors/es, rebran un curs de norueg, un 

salari d’entre 22 a 27€ l’hora (amb extres si treballes de nit i caps de setmana), allotjament, i 3 

viatges anuals pagats a Espanya. 

 

Data límit: 15 d’abril del 2017 

Més informació a: https://goo.gl/kFpbBN  

 

Es busquen cambrers/es per a creuers 
International Service és una empresa de recursos humans que recluten personal per a diferents 

serveis que presten. Aquesta és la seva pàgina web:  

http://www.internationalservices.fr/en/  

En aquest cas, estan buscant a persones per a treballar de cambrers/es en una línia de creuers 

temàtics, aquest concretament és sobre el món Disney. Els requisits per poder sol·licitar el lloc de 

treball és ser una persona major de 21 anys, amb bon nivell d’anglès i amb experiència en el camp 

(mínim dos anys). S’haurà d’enviar el currículum en anglès a: 

cruise@internationalservices.fr  

Per a fer el teu currículum et recomanem el model Europass:  

https://europass.cedefop.europa.eu/es  que té un format estàndard i adaptat a tots els idiomes, 

també podràs trobar un document de suport que et donarà consells per tenir un bon currículum. 

 

Data límit: 15 de maig del 2017 

Més informació a: https://goo.gl/Iii5zx   

 

Xateja amb els euroconsellers/es de portal Eures i troba 

feina a l’estranger. 

 
Si estàs buscant feina a l’estranger i necessites consells i informació de la mà del personal 
especialitzat en ocupació dels diversos països de la Unió Europea, estàs de sort. El Portal Eures 
està provant una nova forma de contacte mitjançant un xat online. Per ara, aquesta possibilitat 
només està disponible en alguns països com: Dinamarca, Estònia, el Regne Unit, Malta, Noruega, 
Itàlia, Espanya, Suècia, Polònia, Lituània, Portugal i Eslovènia. A més, també trobaràs xats 
especialitzats en temàtiques concretes segons els interessos i les demandes del moment.  
Els horaris i la presència dels euroconsellers/es al xat varia segons el país.  
 
Més informació i accés al xat a: https://goo.gl/Pd9RjY  
 

http://www.internationalservices.fr/en/
mailto:cruise@internationalservices.fr
https://europass.cedefop.europa.eu/es
https://goo.gl/Iii5zx
https://goo.gl/Pd9RjY
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El Maresme es mou! 
 

 

Jornades de Mobilitat Internacional del Baix 
Maresme.

 

Durant el mes d'abril i maig els municipis d'Alella, El Mansou i Teià s'han organitzat per acostar als 
i les joves del baix Maresme la informació sobre Mobilitat Internacional que us pugui interessar. 
Tant si voleu marxar per estudiar, per treballar, o per a fer un voluntariat, trobareu diferents 
activitats on us informaran, assessoraran i orientaran per fer realitat el vostre projecte de passar 
un temps a l'estranger. 

 

Inscriu-te a: http://goo.gl/xQZvEH  

 

Les activitats que realitzarem són: 

XERRADA SOBRE VOLUNTARIAT INTERNACIONAL 

27 d'abril a les 19:00h al Casal de Joves de Teià (Parc de Can Godó, s/n, 08329 Teià,  
Barcelona) 

 

PREGUNTA! ASSESSORIES EXPRÉS 

8 de maig de 16:30 a 20:30h a Ca N'Humet (Carrer d'En Fontanills, 77, 08320 El Masnou, 
Barcelona) 

 

INFORMA'T SOBRE L'INTERCANVI JUVENIL A CARQUEFOU (FRANÇA) 

17 de maig a les 18:30h a l'Espai Jove d'Alella (Av. Ferran Fabra, 1, 08328 Alella, 
Barcelona). Dirigit a adolescents i joves de 14 a 17 anys. 

 

TALLER D'ESTUDIS I TREBALL A L'ESTRANGER 

25 de maig a les 19:00h a l'Espai Jove d'Alella (Av. Ferran Fabra, 1, 08328 Alella, 
Barcelona). Dirigit a joves de 16 a 30 anys. 

http://goo.gl/xQZvEH
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Tallers als batxillerats de l’IES Pere Ribot a Vilassar de 
Mar. 

 
Des del Servei d'Informació Juvenil de Can Jorba i el servei de Mobilitat Internacional del Consell 

Comarcal del Maresme, durant el mes d'abril, s'estan duent a terme una sèrie de tallers 

al INS Pere Ribot en els cursos de 1r i 2n de batxillerat. 

Les sessions tenen com a objectiu que els joves de Vilassar de Mar coneguin totes les eines, 

programes i possibilitats que tenen disponibles per viatjar arreu del món, aprendre idiomes, viure 

noves experiències i conèixer diferents cultures. Tan si es vol viatjar per oci, com per aprendre 

llengües, com per estudiar o treballar; en els tallers se'ls expliquen quines possibilitats tenen i 

quines plataformes online són les més segures i fiables a l'hora de buscar informació. A més a 

més, la sessió es complementa amb una assessoria personalitzada a Can Jorba per aquells joves 

més interessats i un seguiment que els ajudi a prendre la decisió final. 

De totes les opcions, la que té més èxit és el servei de voluntariat internacional que ofereix 

l'oportunitat de fer una estada d'entre 6 i 12 mesos a qualsevol país de la Unió Europea realitzant 

tasques de voluntariat en el projecte que més agradi amb totes les despeses pagades (viatge, 

estada, manutenció i curs d'idioma). Una opció molt atractiva per a tots aquells joves que en 

acabar el batxillerat encara no tenen clar com seguir el seu camí acadèmic (quina carrera o grau 

professional fer per exemple) i dedicar un any a viure una experiència de voluntariat en un país 

diferent, pot ajudar a triar prioritats i prendre decisions. 
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Maresmecs/ques al món 
 
Destí, Colòmbia! Alella i la beca de coorperació per a joves 

Irene Mayol, una jove de 22 anys d’Alella ens explica com va ser la seva 

experiència amb la beca de cooperació Ruta per diferents ciutats i pobles de 

Colòmbia, a la capital (Bogotà) i a la província del Meta. 

 

Quan vas arribar? 

Vaig fer l’ estada durant gairebé un mes. Vaig arribar a finals de juliol i vaig marxar a finals d’agost.  

 

Què vas anar a fer? 

Vaig anar- hi formant par d’un projecte engegat per l’Ajuntament del meu poble, que cada any 

beca a dos joves de de la regidoria de Cooperació, per anar a fer una estada solidària a un país on 

hi ha projectes iniciats 

per ONG’s. Hi vaig anar 

acompanyada de 3 

persones més. 

En el meu cas, vaig anar 

a realitzar un reportatge 

audiovisual sobre la 

tasca que fan algunes 

entitats defensores dels 

drets humans en zones 

rurals i amb població 

camperola, en el context 

del conflicte armat.  
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Què estàs fent? 

A nivell pràctic vaig realitzar una 

ruta per la província del Meta, 

una província totalment rural, on 

vaig anar coneixent la xarxa 

d’organitzacions que treballen 

per conscienciar i fer respectar 

els drets humans dels 

camperols/es. Durant la meva 

ruta vaig anar gravant i 

documentant  entrevistes i 

imatges sobre com afectava el 

conflicte a la població camperola. 

 

Que vas fer abans de marxar? Visat, permisos, recerca de feina... 

Abans de marxar vaig realitzar un mes de formacions sobre el context social, cultural i històric del 

país;  ja que la nostra tasca allà requeria coneixements previs sobre el país. A banda d’això i la 

compra del bitllet, la ONG Catalana que estava en contacte amb les entitats Colombianes va 

encarregar-se de tramitar tota la documentació necessària per poder viatjar.  

 

Quines dificultat s has trobat?  

Tot el procés abans de marxar va resultar molt senzill, ja que vaig estar recolzada en tot moment 

per la ONG i les organitzacions d’acollida Colombianes, que em van fer de suport i de guia en tot 

moment. Tots els dubtes i problemes que se’m van plantejar van ser resolts per aquestes 

organitzacions. 

 

Quin consell donaries a 

joves que vulguin marxar a 

aquell país?  

Aconsello molt viatjar a  

Colòmbia, un país amb 

moltes realitats i contrastos 

dins seu i també moltes 

diferències amb el nostre 

país.  

Per poder veure bé tots 

aquests contrastos, 

recomano viatjar fent 

voluntariat, amb alguna organització o entitat que treballi en diferents zones del país. D 
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d’aquesta manera podem tenir 

contacte directe amb la gent, la 

realitat i les característiques de 

Colòmbia. Penso que és clau 

informar-se sobre el país i el 

context, ja que ajuda molt a 

situar-se un cop allà.  

 

Quins motius et van fer marxar? 

Vaig voler marxar perquè estava 

molt interessada en el context 

social i polític del país, perquè 

tenia molt interès en conèixer 

diferents formes de vida i punts 

de vista sobre el món. A nivell 

geogràfic, sempre he sigut una enamorada de l’Amèrica Llatina, i volia conèixer també els 

paisatges d’aquella zona. 

 

Com vius l’experiència fins al moment? 

Vaig gaudir-ho moltíssim, és una experiència que et canvia el punt de vista, que et fa pensar i 

reflexionar sobre la teva realitat i la manera d’entendre el món que t’envolta. Vaig poder conèixer 

persones i llocs que no havia imaginat mai. 

 

Quins aspectes hi destaques? 

Destaco molt la oportunitat d’entendre i viure les conseqüències del conflicte armat de Colòmbia, 

poder sentir relats verídics sobre la vida dels camperols/es i apropar-me a la seva realitat. Tot això 

em va enriquir moltíssim.  

 

Recomanes a joves marxar a aquest país? Per què? 

Ho recomano moltíssim, ja sigui un mes, mig any o un any; sigui com sigui, viatjar et fa més ric/a i 

més savi/a. Penso que qualsevol país on vulguis anar t’aportarà alguna cosa, sempre t’enduus 

alguna cosa d’allà on viatges, i si a més pots dedicar-te a fer allò que més t’agrada, vagis on vagis, 

encara serà millor. 

 

Ets un maresmec/ que voltes pel món? Vius actualment o 
has viscut una experiència a l’estranger? Vols compartir-la 
amb nosaltres? 

 
Escriu a: mobilitatjove@ccmaresme.cat 
 

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

mailto:mobilitatjove@ccmaresme.cat
http://goo.gl/yKb0jU
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El Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme és un projecte 

format per 23 municipis del Maresme: Alella, Arenys de Mar, Arenys de 

Munt, Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, Canet de Mar, El Masnou, 

Malgrat de Mar, Mataró, Òrrius, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de 

Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de 

Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Teià, 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: 

Mataró 
Els dimarts de 11:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 i els divendres de 17:00 a 20:00. 
Al Centre Cívic Cabot i Barba, Plaça Miquel Biada nº5 
 
Vilassar de Mar 
Dimecres de 16 a 20h  
A Can Jorba, C/Santa Eulàlia nº 140 
 
Pineda de Mar 
El primer dijous de mes de 16:00 a 20:00 Can Jalpí, C/ Sant Joan nº 1-3 
El tercer dijous de mes de 16:00 a 20:00 al Centre Cívic Poblenou, C/Diputació nº8 
 
Malgrat de Mar 
El segon dijous de mes de 16:00 a 20:00 al Centre Cívic, C/Segre nº1 
 
El Masnou 
El primer dilluns de mes de 16:30 a 20:30 a Ca N’Humet, C/Fontanills nº77-79 

 
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. 


