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El Maresme es mou
Xerrada oberta d’oportunitats generals de mobilitat 
internacional a Calella.

Aquest any t’has fet el propòsit de participar en algun projecte a l’estranger? Vine a conèixer 
les diferents opcions que estan al teu abast!! T'informarem de recursos per trobar feina, 
pràctiques, voluntariats, intercanvis juvenils ... i molt més!

ON?
A l’Espai Jove Can Saleta, al carrer Sant Jaume, 225-229 de Calella
QUAN?
El dilluns 3 de febrer a les 18h.

Per a més informació ens pots contactar a mobilitatjove@ccmaresme.cat

Maresme: Il·lumina el teu futur!  
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. Encara estàs a temps d’inscriure’t!

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

El programa cobreix les despeses de desplaçament, allotjament, 
dietes i curs de l’idioma.

Orientació i preparació a la sortida:  La preparació preveu un 
procés d’orientació, acompanyament, formació lingüística i 
cultural.

- Formació intercultural: Del 24/02 al 28/02/2020 (30 hores)
- Formació lingüística: Del 2/03 al 9/04/2020 (120 hores)
- Estada en pràctiques: Del 15/04 al 19/07/2020 (3 mesos)

El procés de selecció i entrevistes està obert fins a omplir places.
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- Ser majors d’edat i menors de 30 anys, que estiguin inscrites al Registre del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ), amb la condició de persona beneficiària el dia 
anterior a l’inici de les accions formatives.

- Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al SOC el dia 
anterior a l’inici de les accions formatives.

- Haver finalitzat la formació secundària obligatòria i poder acreditar la realització 
d’una especialitat de formació per a l’ocupació, siguin certificats de professionalitat 
o no, amb una durada mínima de 200 hores, i trobar-se en una de les  situacions 
següents: Sense experiència laboral prèvia, o bé, amb experiència laboral inferior a 12 
mesos. No es tindrà en consideració per a la seva elegibilitat, una experiència laboral 
prèvia inferior a 12 mesos en l’especialitat realitzada.

- Haver finalitzat estudis d’especialització de grau mig i superior, i trobar-se en una 
de les següents situacions: sense experiència laboral prèvia, o amb experiència 
laboral inferior a 12 mesos. No es tindrà en consideració per a la seva elegibilitat, una 
experiència laboral prèvia inferior a 12 mesos en l’especialitat feta.

Per a més informació ens pots contactar a: mobilitatjove@ccmaresme.cat

REQUISITS PER ACCEDIR AL PROGRAMA TLN MOBILICAT:
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Maresmencs i maresmenques al món

La Carla de Pineda de Mar ens explica la seva experiència en 
un intercanvi juvenil a Lituània.

Entrevistem a Carla Macias, una jove de 
Pineda de Mar que ha participat en un 
intercanvi juvenil a Lituània amb la Fundació 
Catalunya Voluntària.

La Carla va assistir a una de les nostres 
assessories presencials de Pineda de Mar 
el novembre passat. Tenia moltes ganes de 
participar en una experiència internacional 
i, entre altres opcions, li vam explicar en 
què consisteixen els intercanvis juvenils.

 ⁍ Vas veure un projecte sobre Drets Humans que es feia a Lituània entre el 7 i 
el 15 de desembre. Com va anar el procés d’inscripció?
Vaig emplenar el formulari de sol·licitud de la pàgina web de l’entitat. Al cap d’uns dies des de 
la Fundació Catalunya Voluntària em van contestar per dir-me que m’havien seleccionat.

 ⁍ Vas participar en alguna sessió preparatòria?
Primer ens vam conèixer primer tots els participants a Barcelona, abans de marxar, va ser un 
primer contacte. Érem 7 en total, 1 dels quals era el youth leader, el Mario, que és la persona 
que tenim de suport que coordina el grup i organitza dinàmiques amb els altres països. Va 
assistir una trobada preparatòria a Holanda. Tot el grup vam viatjar junts.

 ⁍ Què vau fer el primer dia?
El primer dia vam aterrar a Riga, Letònia, i vam aprofitar per visitar el poble i menjar alguna 
cosa. Riga em va agradar molt. Des d’allà vam agafar un bus fins a Panevėžys, Lituània, que era 
més petit, no hi havia moltes coses. Feia molt fred però no estava nevat, tot just feia cinc dies 
havia nevat molt però ja s’havia desfet.

Quan vam arribar a Panevėžys ens van venir a recollir a l’estació de bus i ens van portar a una 
casa de colònies on estàvem tots els participants junts, una casa a la muntanya.

Ens vam quedar quasi sempre allà, sembrava una mica la casa de Gran Hermano!
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 ⁍ Quines activitats fèieu?
Fèiem dinàmiques, xerrades i jocs relacionats amb els Drets Humanes. Per exemple, parlàvem 
de maltractaments, discriminacions homòfobes, transsexualitat, racismes… Diferents temes 
relacionats amb els Drets Humans.

Vam fer la “nit cultural”, on cada país havia de portar alguna cosa de menjar, o explicar una 
mica, fer algun joc relacionat amb el nostre país. Nosaltres vam fer un pica pica, amb truita 
de patates, neules, polvorons, torrons, quicos... I després les van fer Cagar el Tió, els vam 
ensenyar la cançó i vam embolicar les neules de regal.

 ⁍ Que tal amb l’idioma?
La veritat és que la gent era molt maca i ens ajudàvem moltíssim. Tothom, llevat el nostre grup 
espanyol, tenia un nivell d’anglès súper alt. Es va notar molt la diferència. A excepció de dues 
noies que anaven amb nosaltres que sí que el dominaven, ja que una és professora d’anglès i 
l’altre ha estat vivint fora.

 ⁍ Quins països van participar?
Eren joves de Lituània mateix, de Portugal i d’Holanda.

 ⁍ Vas aprendre nous conceptes relacionats amb els Drets Humans?
Aprens coses, veus altres punts de vista i altres maneres de pensar...
Per exemple, vaig veure que a Lituània tenen la ment força tancada en aquest aspecte. Sobretot 
tenen molt mal vistes les parelles homosexuals, això em va xocar molt. Vam anar a fer una 
activitat a un centre cívic d’allà, amb l’objectiu de conscienciar els joves, fer-los reflexionar una 
mica sobre els Drets Humans. I quan va sortir aquesta temàtica vam veure que molts dels joves 
estaven en desacord amb el matrimoni homosexual; a Lituània no està permès. També vam 
preguntar sobre l’avortament, i tampoc està gaire ben vist.

En aquell moment em vaig sentir orgullosa que almenys aquí ho veiem d’una altra manera.

 ⁍ Hi ha algun tema en particular que et cridés l’atenció?
De temes que es van tractar n’hi va haver un que em va agradar molt, sobre transsexualitat 
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i transgènere. Sobre quina és la teva sexualitat biològica, que és el sexe amb el qual neixes, 
amb què et sents identificada, l’orientació sexual.. T’ajudava a entendre, a ficar-te en la pell de 
diferents maneres de viure la sexualitat. Ho van explicar molt bé.

 ⁍ Com eren els àpats?
Cada dia esmorzàvem a les 8:30 h. Ens solien posar pancakes. 
Això si, tot el dia mengen cogombre! Dinàvem a les 13:30 i 
sopàvem a les 19:30 h. Crec que és molt sa sopar tan aviat. 
El menjar era bo en general, però em va xocar que mai 
menjàvem postres. Ni fruita, ni iogurt...

Va ser una experiència bastant intensa. Gairebé no teníem 
temps lliure, ja que fèiem moltes activitats. Després de menjar 
sí que teníem una horeta per descansar.

 ⁍ Com valoraries en conjunt el teu pas per aquest intercanvi juvenil?
En general em va agradar molt l’experiència.

Després de l’intercanvi he vist que tot i ser de diferents països al cap i a la fi quasi tots tenim 
la mateixa percepció o sentiments. Quan estàvem xerrant ens enteníem molt bé, ens posàvem 
d’acord molt de pressa, hi havia molta connexió.

Fins i tot quan parlàvem amb joves amb punts de vista molt diferents hi havia força empatia, 
es feia l’esforç per provar d’entendre l’altre.

El millor que m’emporto són les persones que he conegut. El fet d’interessar-te per altres 
cultures, conèixer nova gent, noves experiències... M’agradaria molt tornar-los a veure a tots. 
Són gent molt interessant i molt intel·ligent que m’han fet reflexionar sobre moltes coses.

 ⁍ I després d’això?
Tot just tornar he començat un curs d’administració. Ha anat 
tot quadrat. Em ficaré les piles amb l’anglès, ja que a l’hora 
de parlar em feia molta vergonya, i més endavant sí que 
m’agradaria participar en altres intercanvis.

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



GENER 2020

8

Notícies

Go Study Austràlia convoca el concurs “Open your eyes” 
per guanyar 12 setmanes com Ambaixador/a Cultural a 
Austràlia.

L’experiència d’Ambaixador/a està 
subvencionada per Study Gold 
Coast, amb la missió de promocionar 
oportunitats educatives  a la increïble 
regió de Gold Coast, i Browns English 
College, una de les millors  escoles 
d’anglès a Queensland. El seu objectiu 
és ajudar la gent a canviar les seves vides 
a través de l’educació internacional. 

-  Inclou les despeses (vols i 2.000 dòlars), allotjament amb una família a Austràlia, 
aprenent anglès en una de les millors escoles i vivint, des de dins, la cultura nativa. 
- Es donarà a la persona guanyadora una càmera GoPro perquè gravi la seva experiència a 
Austràlia i produeixi contingut inspirador per la seva audiència d’Espanya.

Què cal fer per participar?
- Tenir passaport dels següents indrets: França, Itàlia, Espanya i Amèrica Llatina.
- Ser major de 18 anys.

La competició finalitza el 28 de febrer de 2020 a les 14:00 AEST (hora australiana).
Per entrar a la fase 1 de la competició, cada participant ha de presentar un vídeo i aconseguir 
un mínim de 30 punts per poder optar a la prova finalista (selecció de vídeo).

Els punts s’aconsegueixen a través de les xarxes socials:
- Compartint l’enllaç promocional amb els teus amics i coneguts (5 punts per cada amic que 
participi).
- Visualització del vídeo de la campanya a Facebook (3 punts)
- Visita el compte d’Instagram de Go Study Australia (1 punt) - I segueix-los.
- Visita el Facebook de Go Study Australia (1 punt) - i dóna-li a like.

El vídeo guanyador es jutjarà a partir d’un conjunt dels 30 vídeos més populars de cada país 
participant.

Només hi ha un premi disponible. Si vols marxar a Austràlia, Go Study Australia ofereix 
assessorament gratuït per a aquelles persones que vulguin estudiar, treballar i viure a Austràlia.

Data límit: 28/02/2020
Més informació: http://bit.ly/37KNzPR. Consulta les bases a: http://bit.ly/2QxYQgy
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Projectes de Voluntariat
AISE busca voluntaris sanitaris per a projecte a l’Equador.

L’Associació Internacional de Sanitaris 
a Espanya (AISE) posa en marxa la 18a 
Campanya Sociosanitària entre professionals 
i estudiants de la salut.

Busca persones per a participar en un 
voluntariat sanitari per a atenció mèdica 
comunitària en zones rurals de l’Equador.

L’acció se centrarà en tres eixos:
- Es durà a terme una campanya 
educativa de Promoció de Salut perquè 
les poblacions locals incrementin el 
coneixement i control sobre la seva salut.
- Es farà una campanya de Prevenció 
de la Malaltia a través de seminaris dirigits principalment a la prevenció de malalties 
transmissibles.
- Prevenció secundària amb la realització de screenings per diabetis, HTA, obesitat 
en els pacients que presentin factors de risc i desnutrició en nens i posterior derivació. 

Perfil de la persona voluntària:
- Persones amb coneixement en l’àrea sanitària o psicosocial, amb capacitat d’adaptació a 
altres cultures i treball en equip.
- S’establiran 6 o 7 grups de treball segons les necessitats de país.
- Cada grup estarà format per: Metges, infermers/es, farmacèutics/ques, psicòlegs/
gues, treballadors/es socials, fisioterapeutes, nutricionistes, auxiliars d’infermeria, 
altres professionals sanitaris i voluntaris/es en general i de logísta. També hi haurà un/a 
coordinador/a general d’AISE Espanya o, si no un voluntari/a amb perfil de líder.

Beneficis per participar:
- Conèixer una nova cultura amb una 
finalitat solidària.
- Assegurança de viatge.
- Allotjament i alimentació.
- Transport local.

Les persones escollides hauran de presentar:
- Certificat mèdic.
- Tramit de l’assegurança de viatge.
- Postil·la de la Haia
- Donació simbòlica de 70 €.
- Ser soci/a d’AISE durant un mínim d’1 any.
- Compromís amb l’organització.
- Signatura de conveni.
- Assistència a seminaris.

Les persones interessades han d’enviar el currículum a: campanya@asociacionaise.org.
Dates: El voluntariat es durà a terme entre el 24 de febrer i el 31 de març del 2020.
Més informació: http://www.asociacionaise.org  i a http://bit.ly/2Qy0Oxx



GENER 2020

10

Intercanvis Juvenils i Formacions Internacionals

Seminari Internacional a Àustria amb SCI Catalunya.

El Servei Civil Internacional de Catalunya busca participants per al Seminari Internacional 
"Develop or Self-Develop" que tindrà lloc a Viena (Àustria) del 13 al 19 de març. Inscriu-te fins 
al 24 de gener.

Per participar dels seminaris o formacions internacionals cal ser soci/a de l'SCI Catalunya. Les 
despeses del transport i l'allotjament van a càrrec del projecte.

El seminaria tractarà sobre el colonialisme en el context polític i econòmic en el qual vivim 
avui. Algunes de les preguntes que es plantejaran en el seminari són:

• Com podem, com a organitzacions de voluntariat internacional, respondre a les mentalitats 
i motivacions colonials dels voluntaris i fer-los conscients d’una manera adequada sobre les 
estructures de poder existents?
• Com podem treballar amb idees de “desenvolupament” i “autodesenvolupament” de 
forma constructiva?
• Com fem que els voluntaris siguin ciutadans actius al voltant de la justícia global en lloc 
dels creients passius de les narracions colonials de desenvolupar, ajudar i estalviar?
• Com ens relacionem com a ONG de voluntariat crític amb organitzacions comercials del 
nostre entorn que no preparen críticament els voluntaris (“voluntarisme”) - hauríem de 
competir, ignorar-les, col·laborar-les o formar-les?

Perfil de la persona participant:
• Tenir 18 anys o més.
• Treballar amb la gestió del voluntariat o enviar projectes de voluntariat a l'estranger.
• Ser capaç de treballar en anglès.
• Tenir interès pels temes del seminari (voluntariat en un context nord-sud, colonialisme, 
justícia global) i tenir una forta motivació per actuar com a multiplicador.
• Compromís per a implementar els coneixements i les habilitats apreses a la pràctica de 
tornada a casa.
• Compromís per a participar activament des del principi fins al final del seminari.

Com fer la sol·licitud? 

Podeu enviar un  correu electrònic a voluntariat@scicat.org
Podeu descarregar de la pàgina web de l’SCI Catalunya el dossier informatiu del projecte.

Data límit: 24/01/2020

Més informació: http://bit.ly/304deAE
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Intercanvi Juvenil a Hongria amb la Víbria Intercultural.

Sota el títol “More about you, more about them” la Víbria Intercultural busca participants 
d’entre 16 i 20 anys per a prendre part en un intercanvi juvenil al voltant de la salut i com 
portar un estil de vida saludable que tindrà lloc a Kecskemét, Hongria.

Els objectius del projecte són:
- Donar forma a una actitud sana.
- Formar-se de manera mental i física.
- Crear una imatge de nosaltres mateixos positiva.
- Eliminar estereotips i conductes perjudicials.
- Desenvolupar coneixements / amistats a nivell internacional.
- Obrir noves oportunitats / rutes a través del programa.
- Conèixer les cultures dels altres.

L’intercanvi es basarà en aprenentatge vivencial a través d’eines educació no formal i des 
d’un enfocament participatiu: a partir de l’experimentació de diferents activitats, afrontant 
situacions concretes, aprenent a extreure conclusions personals dels debats, fomentant les 
habilitats dels participants. La llengua vehicular serà l’anglès.

Hi haurà uns 5-6 participants provinents de Polònia, Grècia, Hongria, Lituània i Espanya.
Si ets major d’edat també tens l’oportunitat de participar com a youth leader. Aquesta és la 
persona que fa de referent pel grup, fa aportacions al programa d’activitats i també dinamitza 
alguna activitat o taller.

Cobertura:
El cost de participació és de 50 €, en conceptes de gestió. El menjar, l’allotjament, les activitats 
i el transport estan subvencionats al 100% pel programa Erasmus+ de la UE. El preu del bitllet 
d’avió se subvencionarà amb un màxim de 275 €.

Per participar cal emplenar el formulari que trobaràs a la pàgina web de la Víbria Intercultural.

Data límit: 30/01/2020

Més informació: https://vibria.org/more-about-you-more-about-them i a info@vibria.org
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Beques

Beques MAEC-AECID d’art, educació, ciència i cultura.

Es tracten d’unes iniciatives del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació 
(MAUC) d’Espanya, a través de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament (AECID), de foment de la cultura, l’art, la ciència i l’educació com a mitjà de 
projecció internacional d’Espanya a l’exterior. Aquests programes tenen l’objectiu de reforçar 
l’enfocament del desenvolupament com una política d’Estat que fomenta la transferència de 
coneixement, l’aprofitament de capacitats i la creació d’oportunitats.

Aquesta tasca es du a terme a través de la promoció de les relacions culturals i de la cultura 
espanyola a l’exterior. Tots ells tenen en comú l’oferta d’oportunitats de formació i aprenentatge 
en diverses disciplines culturals, artístiques, científiques i acadèmiques.

A qui van adreçades les Beques MAEC-AECID?
Ciutadanes i ciutadans espanyols i estrangers poden presentar-
se als diferents programes d’ajudes que ofereix aquesta 
convocatòria. Cal consultar els requisits específics de cada 
convocatòria.

 
Beques MAED-AECID 2020-2021:

1-  Programa de beques per a la Reial Acadèmia d’Espanya a Roma (RAER)
Sol·licituds, del 13 al 27 de gener de 2020.

2 - Programa de beques de formació en gestió cultural i diplomàcia científica a la xarxa 
exterior de representacions diplomàtiques, Centres Culturals d’Espanya i a l’AECID.

Sol·licituds, del 20 de gener al 3 de febrer de 2020.
3-  Programa de beques de formació en cooperació per al desenvolupament en els Centres 
de Formació de la Cooperació Espanyola a Amèrica Llatina.

Sol·licituds, del 20 de gener al 3 de febrer de 2020.
4-  Programa de beques de col·laboració formativa a les seus de les Acadèmies associades 
a la Reial Acadèmia Espanyola (RAE).

Sol·licituds, del 13 al 27 de gener de 2020.
5-  Programa de beques per al Col·legi d’Europa.

Sol·licituds, del 9 al 23 de març de 2020.
6 - Programa de beques de formació musical d’excel·lència a l’Escola Superior de Música 
Reina Sofia (ESMRS).

Sol·licituds, del 13 al 27 d’abril de 2020.
7 - Programa de beques de màster per a funcionaris i personal integrat en els sistemes 
públics dels països inclosos en les estratègies bilaterals del V Pla Director de la Cooperació 
Espanyola i en alguns organismes internacionals.

Sol·licituds, del 17 de febrer al 6 de març de 2020.

Més informació sobre les beques i els diferents requisits: http://bit.ly/35rUV9u
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El British Council convoca el Premi Beca IELTS.

El Premi IELTS British Council a Espanya s’ha 
dissenyat per ajudar a una persona dinàmica, 
sociable, innovadora, que posseeixi una gran 
motivació per seguir desenvolupant la seva carrera 
professional, i que pugui demostrar que té el 
potencial de fer una contribució a la societat amb 
seus estudis. Aquest premi, a excepció d’altres, no 
està basat en l’expedient acadèmic.

La beca consisteix en una dotació econòmica 
de fins a 10.000 € per a estudis i / o despeses 
d’allotjament.

La persona guanyadora es convertirà en 
ambaixadora del Premi IELTS i mostrarà la seva 
voluntat de compartir la seva experiència amb 
altres candidats en diferents mitjans.

Dates:
- Període de sol·licitud: des de l’1 de desembre 2019 fins al dilluns 11 de maig 2020.
- Preselecció: Abans del 18 de maig de 2020.
- Presentació i entrevista als candidats preseleccionats: abans del divendres 5 de juny 2020.
- Anunci dels resultats: Setmana del 8 de juny de 2020.
- Cerimònia de lliurament: pendent de confirmar.

Per optar al Premi IELTS necessites complir els requisits següents:
- Tenir nacionalitat espanyola o el permís de residència a Espanya i tenir complerts 18 anys 
abans del 31 de desembre de 2020.

- Tenir previst realitzar un curs de grau o postgrau a jornada completa en anglès, a Espanya 
a l’estranger, incloent-hi aquells alumnes que vagin a realitzar un curs d’Erasmus + o un 
curs amb conveni entre universitats en qualsevol universitat del món que accepti IELTS. 
(Comprova la Llista oficial d’institucions que reconeixen l’IELTS). El curs ha de començar 
entre agost i octubre de 2020.

- Haver realitzat un examen de IELTS i haver rebut un Test Report Form (TRF) oficial, entre 
l’1 de maig de 2019 i l’11 de maig de 2020, emès pel British Council a Espanya.
- Haver obtingut una puntuació global mínima de 6,5 en l’examen IELTS.

Data límit: 11/05/2020

Més informaicó: http://bit.ly/35wjLVO
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Beca Santander Erasmus 2020/2021.

Tens previst anar d’Eramus amb la Univeristat el curs vinent? Si tens un bon expedient 
acadèmic, no et perdis aquestes beques.

L’objectiu del programa és ajudar els estudiants universitaris que hagin obtingut un ajut 
Erasmus + d’estudis o pràctiques per al curs acadèmic 2020/2021, fomentant d’aquesta 
manera la mobilitat i formació dels estudiants en l’àmbit de la Unió Europea, i fomentar la 
seva ocupabilitat durant i després de la seva estada internacional.

Si vols optar a les Beques Santander Erasmus cal:

-  Ser beneficiari de el programa Erasmus + de mobilitat d’estudis a Europa i / o de pràctiques.
-  Tenir un bon expedient acadèmic.

A més, les universitats poden prioritzar l’adjudicació de les beques a:
-  Els estudiants que hagin rebut el curs anterior una beca general (socioeconòmica) de 
Ministeri.
-  Els estudiants que acreditin legalment una discapacitat igual o superior a l’33% .

A quin tipus de beques es pot optar?
 - 152 Beques  de 3.200 euros cada una. Adreçades a estudiants que  hagin rebut el curs 
anterior una beca general (socioeconòmica) del Ministeri i / o als estudiants que acreditin 
legalment una discapacitat igual o superior a l’33%.
- 2.000 Beques de 500 euros cada una.
- 3.000 Ajudes de 150 euros cada una.

Pots comprovar en el portal www.becas-santander.com si la teva és una de les 74 universitats 
espanyoles que poden optar a aquestes ajudes econòmiques.

Data límit: 16/03/2020

Més informació: http://bit.ly/2tEJo9G 
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Pràctiques Laborals

Pràctiques Eurodyssee: Assistent en Mobilitat Internacional 
a França.

El servei de joventut i ciutadania de la ciutat de Nevers, zona urbana de 100.000 habitants 
ubicada a França, busca persona en pràctiques per a donar suport al servei de mobilitat 
internacional de la ciutat.

Tasques:
- Ajudar els joves voluntaris no francòfons a integrar-se a la vida local i assolir la seva missió.
- Organitzar algunes activitats en col·laboració amb els voluntaris (preparació i animació 
d’un programa de ràdio, “cafè des langues” ...) i suport en l’aprenentatge de la llengua 
francesa.
- Participació en la recepció, informació i suport de joves que desitgin experimentar mobilitat 
internacional.
- Participació en tasques administratives relacionades amb projectes de voluntariat europeu 
(escriptura de sol·licituds de subvenció, recopilació d’expedients ...)
- Establir un informe d’activitat.

Perfil del/ de la jove en pràctiques:
- Estudis superiors en ciències socials (llicència / 
màster).
- Competències personals i socials: Habilitats 
interpersonals excel·lents
- Capacitat d’escriure en francès i anglès
- Empatia.
- Rigor.
- Competències Lingüístiques: Excel·lent nivell de 
francès i bon nivell d’anglès
- Competències informàtiques: Domini dels principals 
programes d’oficina, internet i comunicació mitjançant 
eines digitals.

Dates: Del 2 de març al 31 de juliol del 2020 (les dates són aproximades)

Data límit: 31/01/2020
Més informació: http://bit.ly/2R0Tutt

Les pràctiques Eurodyssey estan finançades per l’Assamblea de les Regions d’Europa (ARE) amb 
la col·laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Estan adreçades a  joves entre 18 i 
30/32 anys (depèn de la regió), empadronats/des a Catalunya, que constin com a demandants 
de feina, amb coneixement de l’idioma del país d’acollida i formació/experiència professional 
en l’àmbit laboral objecte de l’estada. 
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Pràctiques a Lexus Academy Europe amb Toyota.

Toyota busca un/a estudiant en pràctiques per a una estada de 6 mesos a temps complet a la 
seva seu central de Bèlgica.

Informació general de l’empresa:
TOYOTA és un dels majors fabricants d’automòbils del món i una empresa líder mundial.
Fundada el 1937. Toyota ven ara vehicles a 170 països i dóna feina a més de 300.000 persones.

La Lexus Academy Europe (LAE), constituïda el 2006, és l’escola virtual de Lexus Europe per 
a la gestió del comerç al detall i la formació del personal. El seu objectiu principal és donar 
suport a les seves empreses nacionals de màrqueting i vendes (NMSCs) amb productes, 
habilitats i materials de formació de marca, donant suport al model de negoci de Lexus. A 
més, LAE proporciona i desenvolupa la infraestructura d’aprenentatge per a professionals 
d’aprenentatge a nivell NMSC i també investiga tendències d’aprenentatge.

Actualment busca un intern o interna per donar suport a les activitats conceptuals i de 
desenvolupament de continguts relacionades amb els esdeveniments de formació pan-
europeus 2020. La persona escollida participarà en la planificació, preparació, lliurament i 
seguiment administratiu i físic de totes les activitats relacionades amb aquest esdeveniment.

També participarà en el desenvolupament, revisió i avaluació de materials de formació (tant 
a classe com digital), desenvolupats per al currículum LAE sobre rellevància i correcció de 
contingut, alineació amb els objectius de negoci de Lexus i estratègia de Lexus Experience.

Perfil de la persona candidata:

• Persona comunicativa, curiosa i que sap 
treballar en equip.
• Organitzada i detallista.
• Bon domini de l’anglès i parlat i escrit i 
(llengua de negocis TME); altres habilitats 
lingüístiques són un avantatge.
• Tenir un bon coneixement / experiència 
d’automoció. L’experiència en vendes i la 
comercialització són un avantatge.

• Tenir un excel·lent coneixement del 
paquet de MS Office (excel & ppt).
• Interès en desenvolupar-se i estar 
disposats a perseverar per assolir objectius 
difícils.
• Tenir una ment creativa i passió pels 
cotxes. (si pertoca per la funció)
• Tenir excel·lents habilitats comunicatives. 
• Orientada al client.

Lloc de treball: Bèlgica - Brussel·les 
Durada: pràctica de 6 mesos a partir del juny del 2020. És obligatori que els sol·licitants siguin 
estudiants  durant tot el període de pràctiques.
Només accepten estudiants de l’EEA (Àrea econòmica europea) o de ciutadania suïssa.
Beneficis: Compensació financera, sou, allotjament, costos del transport i 
costos de reemborsament

Dates: de l’1 de juny al 6 de desembre del 2020
Data límit: 30 d’abril del 2020
Més informació: http://bit.ly/37OkVNW
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Ofertes de feina

Professors/es d’anglès per a programes 
d’estiu en diferents indrets amb 
Education First.

Education First (EF) busca professors per al seu programa 
d’estiu. Aquest seria el treball perfecte per impulsar el vostre 
currículum obtenint experiència en treballar en una empresa 
acadèmica internacional.

Tasques:

Es treballarà amb el suport d’un equip acadèmic professional i materials premiats per lliurar el 
programa acadèmic EF a grups d’aula de fins a 17 estudiants d’idiomes. Es planificaran lliçons 
que creïn un entorn d’aula segur i inspirador on la principal preocupació és la de proporcionar 
confiança als estudiants en l’ús del llenguatge.

Què es requereix?

Per tenir èxit en aquest paper, has de poder treballar legalment al país de destinació. Consultar 
cada oferta específica. Per treballar a Irlanda o al Regne Unit cal disposar d’un passaport UK 
/ EU / IRE o d’un permís de treball. Per estar al dia amb els estàndards de l’escola, també es 
necessita un nivell d’anglès C2 com a mínim. Per obtenir la titulació docent, necessitareu un 
TEFL en línia mínim de 60 hores. L’EF també ofereix cursos TEFL reduïts als que volen fer els 
seus primers passos en l’ensenyament del TEFL.

Hi ha diferents vacants disponibles durant l’estiu durant els mesos de juny, juliol i agost.

A EF són 52.000 empleats, professors i professors, que treballen en més de 612 oficines i 
escoles de 52 països i tenen presència global a 116 països. Però també són un equip local 
de directius, professors, allotjament, serveis als estudiants, coordinadors d’activitats (i molts 
més) que dirigeixen l’escola junts. 

Quin tipus de lloc de feina ofereixen?
Teaching Roles / Activity Leaders / Course Leaders / Summer Management /
Summer Coordinator

Als següents països: UK, Irlanda, Malta, EEUU, Austràlia, Canadà, Àustria, Dinamarca, Finlàndia, 
Grança, Alemanya, Itàlia, Noruega, Espanya i  Suïssa

Pots consultar vacants a altres països al seu portal de recerca de feina: 
https://careers.ef.com/search/?category=TEA
I a: http://bit.ly/2QGeEhs
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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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El Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme és un 
projecte format per 24 municipis del Maresme: Alella, Arenys de 
Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, 
Canet de Mar, El Masnou, Malgrat de Mar, Mataró, Montgat, Òrrius, 
Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, 
Tiana, 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, demanant hora prèviament:

Mataró
Els dimarts de 11:00 a 14:00 h i de 17:00 a 20:00h i els divendres de 17:00 a 20:00 h.
A l’Oficina Jove del Maresme, Centre Cívic Cabot i Barba, Plaça Miquel Biada núm. 5

Vilassar de Mar
Dimecres de 16:00 a 20:00 h 
A Can Jorba, C/Santa Eulàlia núm. 140

El Masnou
El quart dijous de mes de 16:00 a 20:00h 
A la Biblioteca Joan Coromines, C/ Josep Pujadas Truch 1A 

Pineda de Mar
El primer dijous de mes de 16:00 a 20:00h a Can Jalpí, C/ Sant Joan núm. 1-3
El tercer dijous de mes de 16:00 a 20:00h al Centre Cívic Poblenou, C/Diputació núm. 8

Per a més informació, inscripcions als tallers o demanar hora per a l’assessoria presencial, 
contacteu a través del nostre correu o al punt d’informació Juvenil del vostre municipi.
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