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El Maresme es mou

Busquem joves del Maresme per fer pràctiques a Itàlia amb 
el programa TLN Mobilicat.

Aquest any des del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme, juntament amb Nexes 
Interculturals de Joves, volem crear un grup de participants de la comarca per passar 3 mesos 
fent pràctiques a Brescia, Itàlia.

Una oportunitat única per aprendre, viatjar i per posar en pràctica el que has estudiat!

Apunta’t a una de les xerrades informatives que es fa al Maresme o posa’t en contacte amb 
nosaltres a: mobilitatjove@ccmaresme.cat
Inscripcions a: http://bit.ly/tln-maresme

Xerrades al Maresme:

11/12/2019
de 18h a 20h
Vilassar de Mar - Can Jorba

12/12/2019
de 18h a 20h
Pineda Mar - Can Jalpí

19/12/2019
de 18h a 20h
El Masnou - Ca n’Humet
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Maresmencs i maresmenques al món

El Nil, de Premià de Mar, actualment es troba a Suècia 
estudiant i ens explica l’experiència.

Nil Codina Martínez. Premià de Mar
Suècia. Illa de Väddö. Comtat d’Estocolm.

Feia anys que desitjava viure una experiència 
de llarg termini a l’estranger. A l’institut em 
meravellava veure la gent que anava a intercanvis 
a Irlanda o Canadà i tornava totalment canviada, 
amb un anglès admirable i moltes aventures per 
explicar. La meva família (com la immensa majoria 
de les famílies) mai es va poder permetre pagar-
me una estada llarga a l’estranger i jo em vaig 
prometre que algun dia ho faria d’alguna manera 
o una altra. Poques setmanes abans de complir els 
18, vaig agafar un vol cap a Suècia amb un any per 
endavant i mil idees al cap.

Vaig arribar a Suècia el 18 d’agost d’aquest any i hi estaré cursant fins al Juny del 2020 un 
programa internacional anomenat ‘Change Course: The Changemaker’s Toolbox’ a una 
folkhogsköla. El sistema educatiu suec és molt interessant i ofereix alternatives realment 
fascinants a l’educació reglada i formal habitual. Les folkhogsköla són el que a Catalunya 
coneixem com a instituts per a adults però amb un plantejament totalment diferent. A part 
dels cursos d’educació secundària per a persones majors de 18 anys, hi ha altres cursos com 
pedagogia social o health pedagogy i, per primera vegada, on sóc; ‘Change Course’ amb 
alumnes de diferents parts de la UE.

En el cas de Väddö Folkhogsköla on estic no hi 
ha els cursos generals d’institut per a adults 
(educació secundària) sinó que només tenim 
un grup d’estudiants de health pedagogy 
(pedagogia de la salut), Change Course i classes 
de suec per a immigrants i refugiats. El sistema 
educatiu d’aquests cursos és molt diferent del 
que tenim a Espanya. 

No tenim exàmens ni assignatures i el dia a dia 
és un continu treball de camp. Generalment, 
els estudiants tenim entre 18 i 25 anys i 
hi ha perfils de tot tipus; des d’estudiants 
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universitaris que han decidit donar-se un any sabàtic, persones que volen redreçar el seu futur 
o persones, que com jo, fem un “gap year” abans de començar la universitat. Com que aquests 
programes no t’ofereixen cap titulació reglada que pugui proporcionar-te una carrera laboral 
són vistos com un espai d’aprenentatge experiencial i vivencial apte per a perfils de tot tipus.

Més en concret, ‘Change Course’ és un programa en anglès de 2 anys (pots decidir només 
fer-ne un) que té per objectiu aprendre a dissenyar un canvi en el món; com crear projectes 
d’impacte en el planeta i en les persones que hi vivim. Al primer any es treballen diferents 
eines de creació i project management com el sprint design i el design thinking aplicant-los als 
reptes socials i mediambientals del planeta. A partir del segon semestre crearem en grups dos 
social labs; plataformes de creació i debat col·lectiu sobre reptes globals en una escala local. 
Al segon any, el curs aprofundirà en l’emprenedoria individual de projectes en cada participant 
(ja sigui en format ONG, empreses, cooperatives, etc).

En un primer moment m’espantava la idea d’una educació alternativa i no reglada però ara 
estic bastant segur que vaig prendre la decisió correcte. Tot i que personalment discrepo 
en parts de la tesi del programa (com que es pot atacar problemes globals amb solucions 
locals i sense qüestionar les bases del sistema) el propòsit 
del programa em sembla molt interessant. A més, és 
una educació gratuïta, estic millorant l’anglès a passos 
gegants, els costos de vida són reduïts i em permet viure 
un any diferent amb molt de temps lliure i facilitats per 
desenvolupar els meus projectes personals.

No vaig necessitar cap permís especial per traslladar-me 
a Suècia però ara miraré de trobar alguna feina pels caps 
de setmana (tot i que sense saber suec és molt complicat). 
Per treballar necessito obtenir el personnumber (el 
número d’identitat suec). Per ara em sembla que no serà 
molt complicat.

Les dificultats més grans que m’he trobat són l’idioma. Al 
campus bàsicament em relaciono amb la resta d’estudiants 
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internacionals de Change Course així que el meu problema no és el suec sinó l’anglès. Hi ha 
gent que ja ha viscut a l’estranger molt temps (una noia alemanya ha estudiat el Batxillerat 
Internacional amb UWC a Canadà, etcètera) per la qual cosa el seu anglès és molt millor que 
el meu. La primera setmana m’havia de concentrar bastant per entendre’ls però ara ja m’he 
adaptat bastant.

A nivell pràctic també és una mica embolic el transport fins a Estocolm.. El campus està a 
100km d’Estocolm i has d’agafar tres autobusos per arribar-hi. Ja no diguem fins a l’aeroport 
d’Arlanda... Per altra banda també pot ser complicada la vida al campus. Som pocs estudiants 
i la zona és d’estil residencial sense gaire comunitat local. La ciutat més gran està a 40 minuts 
amb bus. En el meu cas estic molt content de la tranquil·litat i del temps que tinc per llegir, 
escriure, veure pel·lícules, cuinar, fer una mica d’esport de tant en tant, tocar el piano, etcètera. 
També és important el tema dels horaris. Dinem a les 11.45h i sopem a les 16.30h així que 
inicialment ha estat complicat adaptar-se. He de dir que encara no he viscut l’hivern a Suècia 
i per ara m’està agradant la tardor i els dies nuvolats. Ara bé, ja m’han avisat que tot canvia 
quan es fa de nit a les 15h i el fred és de -20 graus... Veurem què passa.

Per a aquells qui estiguin pensant a viure una experiència semblant els hi recomano que 
remenin per internet mil coses. Hi ha mil oportunitats diferents arreu d’Europa i encara que 
res s’assembli al que busques pensa en positiu amb allò que trobis. Al principi pots no estar-
ne convençut (jo al final hi vaig anar per inèrcia però estava cagat; hi havia massa coses que 
no em quadraven), però al final crec que si ets una persona optimista i oberta l’experiència de 
sortir de la comoditat és fascinant.

Suècia és un país molt ordenat, amb boscos increïbles i bona gent. Malgrat que el caràcter 
dels suecs pugui semblar una mica tancat, és qüestió de deixar l’espai que necessitin i no ser 
invasiu amb la seva vida. Hi ha mil oportunitats de conèixer gent més enllà del campus. És 
qüestió de posar-hi una mica de voluntat.
Vaig marxar a Suècia per viure una nova experiència i aprendre una nova manera de veure 
el món. Crec que, de moment, és exactament el que m’està passant. Recomano a tothom a 
no tenir por a saltar a l’estranger. I preneu nota perquè potser us interessa: el proper nadal 
s’obriran les admissions per Change Course a www.changecourse.se
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Notícies

Ets un/a jove del Maresme que voltes pel món? 
Vius actualment o has viscut una experiència a 
l’estranger? T’agradaria compartir-la amb nosaltres?
Escriu a: mobilitatjove@ccmaresme.cat

Camps de treball grupals per a caus, esplais o grups 
d'estudiants i amics amb COCAT.

Si tens ganes de participar en grup a un camp de treball internacional durant l'estiu del 2020, 
COCAT t'ho posa fàcil. T'assessoraran i acompanyaran en la tria i organització.

Pots participar projectes dels següents països:
Armènia, Alemanya, Estònia, França, Itàlia, Rússia, Turquia, Japó, Indonèsia, Tailàndia, Nepal, 
Vietnam, Xina, tenen col·laboradorsa molts països que organitzen projectes per grups, de 
diferents tipologies: socials, ambientals, educatius, entre altres.

Per poder organitzar-ho és necessari contactar amb COCAT abans del març, per tenir temps 
per fer tots els tràmits i gestions.
Pots contactar amb COCAT a: outgoing@cocat.org
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Oberta la convocatòria del Premi europeu de la joventut 
Carlemany 2020.

El Parlament Europeu i la Fundació Internacional Premi Carlemany d’Aquisgrà atorguen cada 
any el Premi Carlemany de la Joventut a projectes dirigits per a joves d’entre 16 i 30 anys amb 
una forta dimensió europea.

Les sol·licituds per a l’edició de 2020 estan obertes des del 6 de novembre de 2019 fins al 31 
de gener de 2020.

Per tal de ser elegibles, els projectes han de:
- Promoure la comprensió europea i internacional;
- Afavorir el desenvolupament d'un sentit compartit de la identitat i la integració europees;
- Servir de model per als joves residents a Europa;
-  Oferir exemples pràctics d’europeus que conviuen com a comunitat.

Cada any, s’escullen 3 projectes guanyadors entre 28 projectes designats per jurats nacionals 
dels Estats membres de la UE. El primer premi és de 7.500 €, el segon premi 5.000 € i el tercer 
premi 2.500 €.

Data límit: 31 de gener 2020
Més informació: http://europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/en/2020.html

Notícia extreta del butlletí número 44 del 15/11/2019 de #InternacionalDiba
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Projectes de Voluntariat

Camp de treball a un casal d’infants a Rússia amb el Servei 
Civil Internacional de Catalunya.

Vols passar unes vacances de Nadal diferents?
Amb el Servei Civil Internacional de Catalunya tens l’oportunitat de participar en un camp de 
treball amb infants a Rússia! Les participants treballaran amb voluntàries locals organitzant 
activitats educatives i culturals per a infants i joves d’entre 7 i 17 anys de l’escola de Cheboksary.

Requisits:

L’edat mínima per participar a aquest voluntariat són 17 anys.
La llengua vehicular del projecte serà l’anglès.
Les persones voluntàries han de tenir algun tipus d’experiència treballant amb nens, organitzant 
activitats, i es valorarà haver participat en experiències interculturals. Per participar es 
demanarà certificat d’antecedents penals i carta de motivació. 

Dates: Del 2 al 8 de gener del 2020

Més informació: http://bit.ly/workcamp-russia i a https://www.scicat.org
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Camp de treball socials amb nens a Malàisia amb COCAT.

Els voluntaris ajudaran els estudiants en els estudis, establint un entorn per millorar 
l'aprenentatge. El suport es proporcionarà de dilluns a divendres de 09.00 a 15.00.

Allotjament i manteniment:

Els voluntaris romandran a l'escola on també 
hi habiten diversos nens i un personal. Es 
proporcionarà menjar. Serà necessari que la 
persona voluntària porti sac de dormir.
Ubicació i activitats de lleure L'escola està 
ubicada a Chow Kit, Kuala Lumpur. Es troba a 
la ciutat, de manera que es podrà gaudir de 
serveis com: cafeteria, mercat o oci nocturn.

S'organitzaran activitats de lleure diverses: 
Esports locals, visita a la ciutat de Kuala 
Lumpur i el patrimoni cultural de Malàisia, 
esdeveniments d'intercanvi cultural.

L'organització:

El camp de treball està organitzat per MOVE, una organització d'intercanvi de voluntaris 
de Malàisia. Yayasan Chow Kit (YCK) és una organització sense ànim de lucre que atén les 
necessitats dels nens de Chow Kit i dels voltants. Gestionen dos centres d'abandonament a 
Chow Kit i una casa segura per a nens que necessiten tutela temporal. YCK opera en col·laboració 
amb el Ministeri de la Dona i el Benestar infantil. YCK es va desenvolupar a Nur Salam i es va 
incorporar el 2011.

Requisits:

- Alta motivació per treballar amb els nens i respectar la cultura i els costums locals.
- L'experiència a un voluntariat similar serà benvinguda.
- Edat per participar: A patir dels 18 anys.
- L'anglès serà la llengua vehicular

Des de la web de Cocat publiquen experiències de voluntàries que han passat per aquest camp 
de treball. La pot llegir al següent enllaç: http://bit.ly/2RktL0I

Dates del projecte: A partir del 9 de febrer trobaràs diverses dates disponibles.

Més informació a: https://www.cocat.org/
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Intercanvis Juvenils i Formacions Internacionals

Participa en un intercanvi juvenil a Roma amb el SCI de 
Catalunya.

El Servei Civil Internacional de Catalunya busca 4 joves per participar en l’intercanvi juvenil 
“Living library week”, que tindrà lloc del 4 al 13 de març a Roma.
El projecte donarà l’oportunitat d’explorar conjuntament temes com els de la intel·ligència 
emocional, la comunicació interpersonal i les relacions, a través de l’eina de la “ Living Library.” 
Es crearan conjuntament llibres vius per explicar i fer “llegir” a altres joves.
Hi participaran joves d’Itàlia, Catalunya, Grècia, Hongria i Àustria.

La metodologia Living Library pretén construir un marc positiu per a la comunicació entre 
persones capaces de desafiar estereotips i prejudicis mitjançant el diàleg. El tema de cada 
llibre és la vida d’una persona i el narrador és el mateix individu que, a través de la seva veu 
i testimoni, comparteix no només paraules i expressions, sinó també els seus propis valors i 
creences, normes i mites de les comunitats.. Aquesta metodologia permet no només reunir les 
persones, sinó també desenvolupar les seves capacitats emocionals amb un impacte important 
en termes de desenvolupament personal i ciutadania activa.

Requisits per participar:

- Tenir entre 18 i 25 anys.
- Tenir una actitud positiva i proactiva.
- Tenir interès i curiositat per les històries de persones de diferents orígens.
- Tenir el desig d’implicar-se.
- Tenir un bon coneixement de l’anglès.
- Ser capaç de cooperar amb l’equip organitzatiu.

S’ha d’enviar la sol·licitud a: voluntariat@scicat.org

Un intercanvi juvenil és un projecte finançat per la Comissió Europea que permet que joves en 
situació de risc d’exclusió econòmica i/o social puguin participar d’un projecte internacional.

Data límit: 7 de gener del 2020

Més informació: http://bit.ly/33JpkiN
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Beques

Auxiliars de conversa en espanyol a l’estranger.

Ajudes per a auxiliars de conversa de llengua espanyola en centres docents 
d’Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Estats Units, Federació de Rússia, 
França, Irlanda, Itàlia, Malta, Noruega, Nova Zelanda, Regne Unit, Suècia i Suïssa.

La finalitat d’aquestes places és dur a terme tasques a l’aula com a ajudants de pràctiques de 
conversa en espanyol sota la direcció d’un professor tutor.

Destinataris:
Ciutadans espanyols amb titulació universitària o estudiants de l’últim curs universitari el 
2019-2020, per dur a terme tasques d’auxiliars de conversa en els països esmentats.
• Hi ha unes 815 places disponibles.

Requisits:
- Tenir nacionalitat espanyola.
- Estar en alguna de les situacions acadèmiques següents:
- Estudis:

- Ser estudiant d’últim curs durant el curs 2019-20 d’una de les titulacions que es 
relacionen en l’Annex I. Els sol·licitants han d’estar en condicions d’obtenir una titulació 
en acabar el curs acadèmic 2019-2020, per a això han d’estar matriculats de tots els 
crèdits necessaris per finalitzar els estudis.

- Haver obtingut una de les titulacions que es relacionen en l’Annex I en els cursos 
acadèmics 2016-2017, 2017-2018 o 2018-2019. Haver obtingut el títol de graduat, 
llicenciat o mestre en una de les titulacions que es relacionen en l’Annex I en el curs 
acadèmic 2015-2016 i més posseir o estar cursant un títol de Màster Oficial d’Ensenyament 
de l’Espanyol com a Llengua Estrangera, a l’àmbit de la didàctica de llengües estrangeres, 
o Màster que habilita per a l’exercici de la funció docent o equivalent.

- No haver ocupat plaça d’auxiliar de conversa en el present programa amb anterioritat.
- No haver presentat renúncia a convocatòries anteriors, d’acord amb els terminis establerts.
- No patir malaltia que impossibiliti l’exercici de les seves funcions com a auxiliar de conversa.
- Complir amb els requisits específics de cada país que es relacionen en l’Annex II.

Dotació:
La dotació de cada ajut serà determinada per les autoritats educatives del país de destinació; 
en el cas del Canadà i els Estats Units, el finançament va a càrrec del Ministeri d’Educació i 
Formació Professional.

Data límit: Pots enviar la teva sol·licitud fins al 18 de desembre de 2019.

Més informació a: http://bit.ly/2FXTsjL
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Beques de “la Caixa” per 
cursar estudis de postgrau 
en universitats de l’Amèrica 
del Nord i en universitats 
de la zona d’Àsia-Pacífic.

La Fundació Bancària “la Caixa” convoca 45 beques per cursar estudis de postgrau en 
universitats de l’Amèrica del Nord (Estats Units o Canadà) i en universitats de la zona d’Àsia-
Pacífic (Austràlia, Corea del Sud, Índia, Japó, Singapur i la Xina). 

L’objectiu és contribuir en el progrés científic, la investigació, la mobilitat i la qualificació 
professional per al desenvolupament de la societat.

Els estudis són de màster o doctorat. També s’admeten, en funció de l’interès del tema i la 
vàlua del candidat, projectes predoctorals de recerca científica i tècnica.

La beca cobreix, entre altres despeses:
- Matrícula a la universitat.
- Dotació mensual, que varia en funció el país de destinació.
- Dotació inicial equivalent a una mensualitat, segons el país de destinació, per a despeses 
d’instal·lació, assistència a congressos i seminaris.
- Transport.
- Costos de Visat
- Assegurança

Requisits:
- Nacionalitat:  Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola o bé la portuguesa.

- Estudis cursats: Poden demanar una beca les persones que disposin d’un títol superior (de 
llicenciatura, grau o diplomatura universitaris) obtingut entre el gener de 2011 i el juliol de 
2020.

- Coneixement d’idiomes: Tots els candidats hauran d’acreditar el coneixement d’una 
llengua estrangera. L’idioma i acreditació dependrà del país de destinació.

- Experiència professional :Només és imprescindible tenir experiència professional en el 
cas que es vulgui cursar un MBA. En aquest cas, caldrà acreditar una experiència laboral 
mínima de dos anys amb dedicació plena en la data de tancament de la convocatòria.

Data límit d’inscripció: 18 de març de 2020

Més informació: Consulta les bases completes a http://bit.ly/2DI92Mw
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Beca d’EF Education First per estudiar anglès a l’estranger.

EF Education First ha creat la Beca per a Estudiar Anglès a l’Estranger EF valorada en 10 000 €. 
Està adreçada a estudiants universitaris que vulguin millorar els seus coneixements d’anglès 
en un dels destins EF: Cambridge, Oxford o Boston. Al mateix temps, es vol que la persona 
participant adquireixi una valuosa experiència professional.

La Beca EF per estudiar Anglès consisteix en un programa a l’estranger compost d’un curs 
d’anglès de 4 setmanes + 4 setmanes de pràctiques en la destinació que el participant triï.

Qui pot fer la sol·licitud:

La beca està adreçada a tots els estudiants que es trobin actualment matriculats en una 
universitat d’Espanya o centre d’ensenyament superior.
Per sol·licitar la Beca EF per Estudiar a l’Estranger, s’ha d’enviar una carta de motivació amb un 
màxim de 800 paraules on es responguin les següents tres preguntes:

1. Per què vas triar el teu programa de grau actual?

2. Per què mereixes guanyar la Beca EF per Estudiar a l’Estranger i participar en el programa 
d’idiomes?

3. Com et beneficiaràs d’aquest programa a mesura que continues els teus estudis i en la 
teva futura carrera professional?

A més de la teva carta de motivació has d’enviar la següent informació:
- Nom complet, adreça de correu electrònic, data de naixement, universitat en la qual 
estudies i ciutat de residència.
- Carta de referència o còpia del carnet institucional de la universitat en què estàs matriculat.
- Notes acadèmiques fins a la data.
- 3 opcions de destinacions EF en els que t’agradaria estudiar: Cambridge, Oxford o Boston.
Omplir el formulari d’aplicació:

Què inclou la Beca EF per Estudiar Anglès a l’estranger?

- Un curs d’anglès de 8 setmanes per millorar les teves habilitats lingüístiques.
- Bitllet d’avió d’anada i tornada.
- Allotjament en una família amfitriona local per garantir una immersió total en l’idioma.
- Pensió completa o mitja, depenent de la seva elecció de destinació EF per a tota l’estada.
- Curs d’idiomes de 4 setmanes + 4 setmanes de pràctiques

Data límit per fer la sol·licitud: 31 de març de 2020.

Més informació: http://bit.ly/2RlxHi1
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Pràctiques Laborals

Programa de pràctiques al Banc Mundial.

El Banc Mundial ofereix un programa de pràctiques a l’estiu a joves estudiants de postgrau 
interessats a aprendre més sobre els problemes econòmics i socials que afecten les vides de 
les persones a tot el món.

Requisits:
- Ser ciutadà d’un país membre del Banc Mundial.
- Tenir un títol de grau, llicenciatura o similar i estar matriculat en un programa de postgrau 
de temps complet.
- Aquest programa busca candidats en els següents camps: economia, finances, 
desenvolupament de recursos humans (salut pública, educació, nutrició, població), ciències 
socials (antropologia, sociologia), agricultura, medi ambient, desenvolupament del sector 
privat, entre altres camps relacionats.
- Tenir bon nivell d’anglès. Es valoraran coneixements d’altres idiomes com: francès, 
espanyol, rus, àrab, portuguès i xinès.
- Es valoraran coneixements d’eines informàtiques.
- Per a aquestes beques no hi ha límit d’edat.

El Banc paga un salari per hora a tots els joves en pràctiques i, quan correspongui, proporciona 
una assignació per a les despeses de viatge. Les pràctiques no cobreixen l’allotjament.

Lloc i durada de les pràctiques:
La majoria dels llocs es troben a Washington DC, amb una durada mínima de quatre setmanes. 
Les pràctiques tenen una durada de 4 a 12 setmanes.

Terminis:
Hi ha dos períodes de realització de pràctiques, un a l’estiu i un altre a l’hivern:

- Estiu (juny-setembre): el període de sol·licitud per al Programa d’estiu és de l’1 de desembre 
a 31 de gener de cada any.
- Hivern (desembre-març): el període de sol·licitud per al Programa d’hivern és de l’1 a l’31 
d’octubre de cada any.

Sol·licituds: Totes les sol·licituds han de ser enviades en línia i en anglès.
Cal presentar la següent documentació:
- Currículum Vitae actualitzat.
- Carta de motivació (indicant els motius per què se sol·liciten les pràctiques).
- Prova d’estar matriculat en aquest curs acadèmic (com còpia de la matrícula universitària).

Data límit: 31 de gener del 2020

Més informació: http://bit.ly/2P7sE1F
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Treballador/a social per acompanyament educatiu i social a 
França. Pràctiques Eurodyssee.

Es busca jove per a realitzar un període de pràctiques a la regió de la Borgonya francesa 
treballant com a treballador/a social i fent acompanyament educatiu i social.

Tasques:
Es treballarà en una organització d’allotjament per adults amb discapacitats mentals, que 
consta de 3 cases que acullen 18 persones al centre de Dijon i a un centre d’activitats de dia 
que acull 13 persones.

S’ofereixen activitats manuals, artístiques i esportives, així com sortides per a la realització 
personal i la millora social i cívica de les persones amb discapacitat mental.
La persona seleccionada participarà en la vida comuna de la llar o al centre d’activitats de dia 
per tal de:

- Proporcionar una presència relacional i tranquil·litzadora per a les persones acollides i una 
bona harmonia entre elles.
- Ajudar a les persones en la seva vida diària: compres, activitats quotidianes, activitats, 
acompanyament exterior.
- Participar en el manteniment del local.
- Participar en l’animació de la vida quotidiana.
- Contribuir a activitats.

Perfil del / de la jove en pràctiques:
Formació: Diplomatura com a assistent social, acompanyant educatiu i social, instructor o 
educador especialitzat

Competències personals i socials:
- Fort equilibri personal i emocional
- Bon sentit de relació i comunicació
- Qualitat d’observació i audició
- Gust del treball en equip
- Sentit d’iniciativa

Competències Lingüístiques: Nivell mínim A2 de francès.

Dates de les pràctiques: Entre el 2 de març i el 31 de juliol del 2020 (les dates són aproximades)

Data límit d’inscripció: 3 de gener de 2020

Més informació: http://bit.ly/2YaDWXf
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Ofertes de feina

Educadors i educadores a Alemanya.

HELMECA Personal GmbH és una empresa especialitzada en el sector educatiu alemany i 
espanyol. Ubicada a Munic i amb delegacions a Madrid i Frankfurt, HELMECA ha gestionat amb 
èxit la incorporació de més de 350 professionals en el mercat laboral alemany des del 2011. 
Actualment estan buscant educadors i educadores infantils per a escoles infantils a Munic i 
Frankfurt.

Requisits:
- Tècnics i / o diplomats i Grau en Educació Infantil.
- No són necessaris coneixements previs d’alemany, els candidats seleccionats tindran 
l’oportunitat de formar-se en l’idioma.
- Compromís per desenvolupar-se professionalment dins d’una pedagogia alternativa.

S’ofereix:
- Treballar amb pedagogies alternatives (Montessori, Waldorf, etc.) en un entorn 
multicultural.
- Estabilitat laboral i desenvolupament professional.
- Sentir-se valorats com a professionals de l’educació.
- Tenir llibertat per posar a la pràctica les seves idees pedagògiques.
- Contracte indefinit.
- Salari brut mensual de 2.300 € / 1.549 € net.
- Jornada laboral de 40 hores / setmana.
- Visita a l’escola prèvia a la incorporació laboral.
- Curso intens d’alemany a Madrid (6 mesos)
- Curso d’alemany a Alemanya (12 mesos)

Serveis addicionals inclosos:
- Assessorament en les gestions administratives: Reconeixent del títol acadèmic, assegurança 
mèdica, seguretat social, obertura de compte bancari, etc
- Suport en la cerca d’allotjament.
- Informació i assessorament per a la sol·licitud de les ajudes EURES

Recepció de cv a: https://helmeca.de/es/
ofertas-de-trabajo/ indicant al camp de la 
referència: “EURES”

Consells del SEPE per fer el CV a Alemanya: 
http://bit.ly/CV-Alemanya

Data límit: 20 de desembre del 2020

Més informació: http://bit.ly/2sECUqE
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Forner/a per treballar a Irlanda.

L’empresa SuperValu, del grup Musgrave, distribuïdor de queviures i aliments irlandesos, busca 
forner/a per a la seva empresa ubicada a Athlone, County Westmeath, Irlanda.

Responsabilitats i deures:
El paper inclourà la producció de productes següents: Rolls, Baguettes franceses, Bloomers i 
Cobs, Scones, Muffins, Pa de Soda i Esponja

Qualificacions i habilitats: L’experiència en l’elaboració de pa és un avantatge

Les condicions de treball:
- Hores: 40 h / setmana
- Salari: 1800-1950 € mensuals

L’empresari ajuda a trobar 
allotjament i amb el pagament 
del lloguer del primer mes per 
al candidat.

Mètode de sol·licitud:
S’ha d’enviar carta de presentació 
i currículum en anglès a 
smithsmonksland@gmail.com 
amb còpia a eures.grupomixto@
sepe.es amb la referència: 
Ref .: Baker Nov2019.

Consells del SEPE per fer el CV a Irlanda: http://bit.ly/CV-Irlanda

Data límit: 31-12-2019

Més informació: http://bit.ly/2DIsPLO 

La informació relativa a totes les ofertes de voluntariats, intercanvis, formacions, pràctiques, feina, beques o concursos procedeixen de la 
recerca de diferents fonts d’informació. Des del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme duem a terme una tria de recursos 
seleccionats, amb tot, no ens fem responsables de qualsevol errada o incompliment derivada de la pàgina d’origen. La nostra tasca és 
merament de difusió. Per a qualsevol dubte específic relatiu a una oferta publicada és recomanable contactar amb l’organisme directe que 
la promou, accedint a l’apartat de “més informació” que hi ha a cada oferta. Les icones i imatges d’aquest butlletí estan extretes de Freepik, 
Pexels.com i de les pàgines web que publiquen les ofertes.

Vols rebre el butlletí mensual a la teva adreça electrònica?
Subscriu-te aquí: http://bit.ly/butlletimobilitatmaresme

Si t’ha agradat... comparteix-lo a les teves xarxes socials!
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