
Vols fer pràctiques professionals a l’estranger amb Nexes? 

En el marc del programa TLN Mobilicat, Nexes gestionarà un projecte d'enviament de 21 joves inscrits/es al 
programa de Garantia Juvenil a fer una estada de pràctiques de 3 mesos al Regne Unit, Itàlia o Irlanda. 

El projecte té per objectiu abordar la problemàtica de l’atur juvenil i de la difícil transició estudis-treball a través 
de la promoció d’experiències de pràctiques a l’estranger  i la facilitació de l’ingrés al món laboral dels i les 
joves; i, per això, es proposa: 

- Oferir una oportunitat formativa pràctica als i les joves a l’atur, d’entre 18 a 29 anys i 
amb poca experiència professional. 

- Millorar el desenvolupament de competències professionals, tant genèriques com 
específiques, lingüístiques i interculturals dels i les joves participants. 

- Donar a conèixer als i les joves altres contextos socials i professionals. 

Requisits: 

- Tenir entre 18 i 29 anys. 
- Estar inscrit/a a Garantia Juvenil. 
- Estar inscrit/a com a Demandants d’Ocupació No Ocupats al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
- Tenir estudis d'especialització professionalitzadors: ESO + Curs oficial d’un ofici de més de 200h, grau 

mitjà, o superior i/o universitari, tant acabats com abandonats prematurament.  
- Tenir experiència laboral inferior a 12 mesos en l'àmbit de l'especialitat. (Les pràctiques curriculars no 

compten) 

Fases: 

1. Selecció dels i les participants:

El procés de selecció i entrevistes  tindrà lloc entre des d'1 de desembre fins a omplir places. 

2. Orientació i preparació a la sortida:

La preparació preveu un procés d'orientació, acompanyament, formació lingüística i cultural que es durà a 
terme durant els mesos de febrer – març 2020. 

- Formació intercultural:  17-28 de febrer 
- Formació lingüística:  març 

3. Estada de pràctiques. Llocs i dates:

Tindran una durada de 3 mesos i es duran a terme al Regne Unit (Llangollem, Wrexham, Chester,  Cardiff), 
Irlanda i Itàlia (Padova i Brescia), en el període entre el 29.03 i el 22.07.2020. Es preveuen una gran varietat 
de sectors de pràctiques possibles. 

4. Avaluació i acompanyament a la tornada:

A la tornada, farem una valoració grupal de l'estada i, fins a dos mesos després de la tornada, oferirem suport 
individualitzat per a l'aprofitament de l'aprenentatge desenvolupat. 



 

 

Pas a pas per sol·licitar les beques:  

1. Omple el formulari de sol·licitud 

Omple el formulari de sol·licitud específic de Nexes: https://forms.gle/aEHtnqZgxvpFSkva6  
 
Assegura’t de fer bé aquest pas, ja que per nosaltres és el més important a l’hora de decidir si 
atorguem la beca. Omple’l el més ràpid possible. Recorda que un cop cobertes les places el 
procés es donarà per finalitzat, així que fes-ho el més ràpid possible.  

 

2. Inscriu-te com a “Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO)” al Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) 

 
Si encara no estàs inscrit/a com a DONO al SOC, comença els tràmits des de ja. Caldrà que ens 
enviïs el comprovant de registre com a Demandant d’Ocupació No Ocupat.  
 

+info: www.oficinadetreball.gencat.cat     
 
 

3. Inscriu-te a la Garantia Juvenil  
 

Si encara no estàs inscrit/a a Garantia Juvenil, comença els tràmits el més aviat possible. 
Per a dur a terme aquest pas, cal que tinguis el comprovant de registre com a Demandant 
d’Ocupació No Ocupat. 

 
+info: http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/apunta-thi/  
 
 

4. Envia’ns el teu Currículum Vitae 
 

Fes-nos arribar el teu CV en el model de CV Europass 
(https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae). Hauràs d’enviar-nos el CV 
tant en castellà com en anglès (en cas que tinguis dificultats per traduir-lo a l’anglès fes-nos-ho 
saber) Assegura’t d’incloure-hi la teva formació i la teva experiència laboral, si en tens. 

 
Condicions: 
 
La beca inclou l'orientació, la preparació, el curs de formació lingüística (120h), l'emplaçament en pràctiques, 
l'allotjament, manutenció el transport internacional. En cas de ser seleccionat/da, es signarà un document de 
compromís de participació en totes les fases del projecte, on s’especificarà les dates de formació intercultural 
i de formació lingüística durant els mesos de febrer a abril que es realitzaran presencialment a Barcelona o 
Mataró, i posteriorment, la realització de 3 mesos de pràctiques professionals entre abril i juliol i la participació 
de les sessions d’acompanyament al retorn durant el mes de juliol. 
 
Les destinacions per la realització de les pràctiques professionals al Regne Unit, Itàlia i Irlanda estaran 
determinades segons les possibilitats de les entitats/empreses d’acollida i el perfil dels i les participants. 
 

Per qualsevol dubte podeu escriu a: tln.nexes@gmail.com 
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