JUNY 2020

Juny 2020
Aquest mes...
El Maresme es mou........................................................................................................................ 3
SIOP Mataró 2020 a un click..................................................................................................... 3
Nous horaris d’atenció presencials .......................................................................................... 3
Maresmencs i maresmenques al món............................................................................................. 4
La Júlia explica la seva experiència en comunitat a Colòmbia................................................. 4
Notícies.......................................................................................................................................... 5
Geovoluntarios: Voluntaris virtuals i mapes intel·ligents........................................................ 5
Projectes de Voluntariat................................................................................................................. 6
Voluntariat ESC a Polònia......................................................................................................... 6
LIVE IT LISBON - Programa de voluntariat a l’estiu.................................................................. 7
Voluntariat ESC a Itàlia de la Fundació Catalunya Voluntària.................................................. 8
Intercanvis Juvenils i Formacions Internacionals............................................................................. 9
Formació online: Debate Team Leader Training - ERASMUS+ Virtual Exchange..................... 9
Formació internacional “Dare the Commons” a França........................................................ 10
Beques......................................................................................................................................... 11
Beca a l’Excel·lència de màster de la universitat de Cardiff per al curs acadèmic 2020/21..11
Pràctiques Laborals...................................................................................................................... 12
Pràctiques TLN Mobilicat a Alemanya amb PROBENS........................................................... 12
Pràctiques de traducció a Àustria a l’ECML............................................................................ 13
Ofertes de feina............................................................................................................................ 14
Work in Flanders: Fira de treball online d’EURES................................................................... 14
Project Manager - ESC Recruitment per treballar a ERYICA, Luxemburg.............................. 15
FP DUAL a Alemanya: Infermers/es de Geriatria a Baviera................................................... 16

2

Juny 2020
El Maresme es mou
SIOP Mataró 2020 a un click.

La Setmana de la Informació i l’Orientació Professional (SIOP) va néixer amb el propòsit
de posar a l’abast de la ciutadania de Mataró, especialment de l’alumnat jove, tota l’oferta
educativa i formativa que la ciutat ofereix. Enguany la SIOP havia de tenir lloc el passat mes
de març, però totes les activitats programades van haver de ser cancel·lades a causa del
coronavirus. Aquesta situació ha obligat a l’organització de les jornades a reinventar-se, de
manera que han habilitat un portal web on es poden trobar totes les opcions de formació.
Des del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme també hi som presents.
https://estudiaramataro.cat/siop/informacio-i-orientacio-professional

Hi trobaràs informació genèrica del servei on compartim una selecció de recursos per estudiar,
treballar, fer estades de voluntariat o de pràctiques i també per viatjar de manera alternativa.
També hem seleccionat les experiències de 8 joves de Mataró que en els darrers tres anys
han compartit a través del nostre butlletí mensual què ha significat per a elles i que han fet
durant la seva estada internacional. Hi trobaràs vivències de joves que han fet voluntariat,
que treballen en un altre país, que van fer unes estades de pràctiques o que van participar en
un viatge dins d’un projecte de final de curs! Experiències ben diverses que esperem que et
puguin inspirar per futures mobilitats a l’estranger un cop sigui possible tornar a viatjar.

Els horaris d’atenció
presencial s’aniràn adaptant
els propers dies en funció de
cada cas. Presteu atenció a
les nostres Xarxes Socials!
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Maresmencs i maresmenques al món
La Júlia explica la seva experiència en comunitat a Colòmbia.
Hola! Sóc la Júlia Crosas, de Malgrat de Mar. Després de graduar-me com a psicòloga l’any
2018 vaig començar a viatjar per Sud-Amèrica.
El maig de l’any passat, vaig participar a una trobada internacional de viatgers a Santa Marta,
Colòmbia. Allà vaig conèixer la comunitat “El Juego” i em va encantar. Vaig trobar altres formes
d’entendre la psicologia i les relacions humanes; de donar suport a les persones per aproparse als seus propòsits i somnis.
Des del novembre passat visc en aquesta comunitat a San Rafael, Colòmbia juntament amb 30
persones de diverses parts del món. Ens dediquem a la resolució de conflictes, tant individuals
com col·lectius. Combinant diversos coneixements científics i espirituals, desenvolupem
mètodes sanadors, que anomenem portes.
En aquesta situació d’incertesa global, lluny de la meva família, sento una mica de por quan
escolto les noticies i em pregunto on ens porta tot això; al mateix temps em sento feliç d’estar
a aquí: un lloc on aprenc, creixo i comparteixo tot el que passa amb les persones amb les
quals convisc. Estem molt contens d’estar en una casa als afores d’un petit poblet rodejat de
muntanyes, rius i vegetació de tota mena on podem gaudir de la naturalesa que aquest lloc ens
ofereix encara que estiguem en quarantena.
El cas de Coronavirus que es troba
més a prop es situa a gairebé 2
hores d’aquí i la ciutat més gran
a 3. L’ajuntament local ha pres
mesures de prevenció de forma
ràpida i eficaç: immediatament es
van tancar les portes del poble i el
personal sanitari realitza visites a les
cases per informar de les mesures
de seguretat a les persones.
Per ara, la gent no pot venir a rebre
els mètodes de forma presencial
però trobem noves formes d’arribar a ells en les plataformes online. Tot i les adversitats,
seguim creixent amb els nostres projectes i ara comprarem una terra molt bonica amb rierols,
naixements d’aigua i boscos natius que volem preservar.
Si voleu saber més sobre el lloc on visc o els mètodes que desenvolupem podeu fer un cop d’ull
a la nostra pàgina de Facebook: https://www.facebook.com/eljuegoconsciente
Una abraçada des de l’altre banda de l’oceà.
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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

Notícies
Geovoluntarios: Voluntaris virtuals i mapes intel·ligents.
Coneixes el portal Geovoluntarios? Es tracta d’una
iniciativa que ha nascut amb l’objectiu de connectar
organitzacions que requereixin ajuda i suport tècnic
arran de la crisi del coronavirus.
Persones provinents de totes les parts del món
comparteixen coneixements de tota mena, deixant
de banda les inclinacions polítiques, religioses o
ideològiques. Des d’aquesta iniciativa es gestionen
equips virtuals de voluntaris que ofereixen ajuda
des de les seves cases a qualsevol organització que
necessiti assistència en la gestió de la crisi.
A la web www.geovoluntarios.org tens la possibilitat d’inscriure’t com a organització demandant
d’ajuda o com a geovoluntari/a, és a dir, com a persona voluntària qualificada que vol donar un
cop de mà de manera desinteressada.
Actualment la iniciativa compta amb 881 geovoluntaris registrats que han donat suport a 41
organitzacions. La plataforma treballa a través d’eines de mapes intel·ligents que faciliten
l’actualització de la informació a partir de la geolocalització. Per exemple, permet:
•
•
•
•
•

Visualitzar quins comerços estan oberts a quina hora feien atenció al públic.
Crear quadre de control per poder fer un seguiment de la situació.
Cercar dades, generar mapes avançats, buscar patrons i analitzar dades.
Crear eines per combatre la desinformació i el caos.
Oferir tecnologies per fer un seguiment de la posició d’equips en temps real i l’assignació
de taules geolocalitzades.
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Projectes de Voluntariat
Voluntariat ESC a Polònia.
L’organització Internationaler Bund
Polska ubicada a Cracòvia, Polònia,
busca 14 participants dels Cos Europeu
de Solidaritat que s’involucraran en
3 projectes diferents: en una escola
d’educació especial, en un centre
d’autisme i en una escola i parvulari. El
voluntariat tindrà una durada de deu
mesos i començarà el mes de setembre.
La temàtica principal del voluntariat és
educació i ecologia.
Tasques:
Durant el projecte, les persones voluntàries coneixeran diversos mètodes de teràpia i treball
amb persones amb discapacitat, i rebran experiència pràctica en assistència diària per part
de les entitats d’acollida. Les persones voluntàries realitzaran els seus propis projectes i
augmentaran significativament les seves competències interculturals. També ajudaran en el
procés educatiu amb supervisió de professors. Normalment els i les participants ajuden a
alimentar els estudiants amb discapacitat, els donen suport durant lliçons i activitats, donen
suport al professorat per preparar lliçons i materials educatius i tenen cura, ordre i netedat a
l’escola.
Perfil de la persona candidata:
• Es valorarà disposar d’experiència en el treball amb les persones joves, però no és obligatori.
També es tindran en compte les bones habilitats comunicatives perquè el projecte es basa
en la comunicació amb altres persones.
• Totes les habilitats creatives (artístiques o motrius) poden enriquir el projecte. Els voluntaris
han de ser de mentalitat oberta i creativa. També seran benvingudes les habilitats
informàtiques.
• Es busquen persones empàtiques i motivades per treballar amb nens, prendre part de les
diferents activitats i amb ganes d’aprendre polonès.
Cobertura:
Les despeses de viatge, curs d’idioma, allotjament i manutenció (diners per menjar i despeses
personals) estan coberts pel projecte gràcies als fons del Cos Europeu de Solidaritat.
Per a més informació pots consultar el seu projecte complet:

https://ib-polska.pl/wp-content/uploads/2020/05/ECO-Solidarity-PROJECT-SHEET.pdf

Dates del projecte: Setembre 2020 - Juny 2021
Data límit: 30/06/2020
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LIVE IT LISBON - Programa de voluntariat a l’estiu.
L’Associació Spin organitza Live It Lisbon, un programa que ofereix a joves a partir de 18 anys
l’oportunitat de treballar per la comunitat al mateix temps que s’aprèn la cultura portuguesa
amb participants provinents de tot el món. Una experiència per compartir cultures, fer tasques
de voluntariat i participar en classes de portuguès i tallers de cuina.

Tasques i activitats:
Durant els matins els participants treballaran amb el personal de l’associació i la gent local per
al manteniment del barri netejant i pintant les parets, netejant els carrers i promovent actituds
cap al reciclatge. També s’organitzaran activitats amb nens locals: tornejos esportius, tallers
inclusius sobre temes diversos segons els interessos de cada participant.
Cost del programa:
Per cobrir els costos del programa, es requereixi una quota de participació de 300 €.
Inclou: Allotjament, menjar, activitats, classes d’idiomes, tallers de cuina, despeses de viatges
dins del programa i costos administratius.
No es cobreixen viatges turístics que els participants facin pel seu compte o altres costos
addicionals no contemplats dins del mateix programa.
Nota: El programa de voluntariat que oferien pel mes de juliol s’ha cancel·lat a causa de la
situació del coronavirus. Aquest segon torn de dates de moment encara estan vigent. Caldrà
confirmar-ho amb l’organització.
Sol·licitud:
Per enviar la teva sol·licitud ho has de fer mitjançant el seu formulari:
http://www.a-spin.pt/liveit/?p=73

Dates del projecte: Del 29/08 al 08/09/2020
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Voluntariat ESC a Itàlia de la Fundació Catalunya Voluntària.

“The Future is Non Violence 2” és el títol del projecte del Cos Europeu de Solidaritat pel qual
la Fundació Catalunya Voluntària està buscant un/a participant per a passar-hi un període de
12 mesos a partir del mes de setembre.
El voluntariat tindrà lloc a la Casa per la Pau de Milà, Itàlia, una associació que promou la
cultura de la no-violència i que treballa pel foment de la pau. Aquesta associació dóna prioritat
a la valorització de les diferències (culturals, ideològiques, religioses, ètniques, sexuals), que
considera també com un instrument de lluita política.
Tasques de la persona voluntària:
La persona voluntària haurà de dur a terme tasques diverses. Es demana que la persona disposi
d’habilitats informàtiques (Word, Excel, xarxes socials, Photoshop), tenir nocions en l’àmbit
del disseny (WordPress, disseny gràfic) interès en l’art (pintura, cal·ligrafia, artesania), dur a
terme tasques relacionades amb el teatre social, persona a la qual li agradi la música (cantar,
tocar instruments, jugar davant de les persones), administrar grups de persones, nens i adults
(activitats-jocs), la cura de nens i alhora interessar-se en la no-violència, ecologia, consum
responsable i multiculturalisme.
Requisits:
• Tenir entre 18 i 30 anys.
• Ser resident a Catalunya.
• Disposar d’un nivell d’anglès mitjà i un nivell bàsic d’idioma italià.
• Interès en la temàtica.
Per participar caldrà enviar una carta de motivació i currículum (en italià o anglès) a:
info@catalunyavoluntaria.cat
Cobertura:
Les despeses de viatge, curs d’idioma, allotjament i manutenció (diners per menjar i despeses
personals) estan coberts pel projecte gràcies als fons del Cos Europeu de Solidaritat.
Més informació: https://www.catalunyavoluntaria.cat/project/the-future-is-non-violence-2
Dates del projecte: Del 07/09/2020 al 07/09/2021
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Intercanvis Juvenils i Formacions Internacionals
Formació online: Debate Team Leader Training - ERASMUS+
Virtual Exchange.

Si tens un bon nivell d’anglès i ets amant dels debats i dels bons arguments aquesta formació
online és per a tu!
El Curs en línia obert interactiu Debate Team Leader Training el trobem dins de la plataforma
ERASMUS+ Virtual Exchange i té l’objectiu de proporcionar una millor comprensió de la
metodologia del debat intercultural dirigida per joves, facilitant als participants tècniques de
debat i diàleg.
L’objectiu és millorar les habilitats del debat parlamentari dels joves, com ara: construir
arguments, escolta activa i refutar, organització de discursos i l’ús d’un format específic per
al debat. A les persones participants se’ls ensenya primer a escoltar, comprendre i absorbir el
que diuen els altres membres del grup abans de respondre als missatges que es transmeten.
Per participar caldrà registrar-se prèviament. La formació té una durada de 4 setmanes, i es
durà a terme en anglès començant en les següents dates:
• 27 de juny
• 19 de setembre
• 10 d’octubre
• 31 d’octubre
Més informació:

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/debate-team-leader-training_en

Trobaràs més cursos a:

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/training-opportunities_en
9

Juny 2020
Formació internacional “Dare the Commons” a França.

L’organització de Saragossa “Viaje a la Sostenibilidad” busca participants per a formació a
Galliac, França, on els participants treballaran entorn del concepte de Béns Comuns. S’analitzarà
des d’un punt de vista crític quins són els comportaments que se’n generen i es definiran els
obstacles per a la cooperació i se cercaran solucions per superar aquestes barreres.
Condicions per participar:
• Coneixements d’anglès, serà la llengua vehicular de la formació.
• Ser major de 18 anys i tenir residència espanyola.
• Motivació per la temàtica.
La formació reunirà 30 joves, treballadors socials i persones que participen en projectes
col·lectius amb finalitats socials i / o ecològiques, procedents de França, Espanya, Grècia,
Alemanya, Itàlia, Estònia i Finlàndia.
Cobertura:
Les despeses de les activitats, allotjament, menjar i desplaçaments estan finançats pel
programa Erasmus plus. Si no ets soci/a de l’organització Viaje a la Sostenibilidad, caldrà pagar
una quota de participació.
Sol·licitud:
Les persones interessades han d’emplenar el formulari de participació de la seva pàgina web:
https://viajealasostenibilidad.org/curso-de-formacion-dare-the-commons-francia

Dates del projecte: Del 27/10 al 04/11 del 2020
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Beques
Beca a l’Excel·lència de màster de la universitat de Cardiff
per al curs acadèmic 2020/21.

La Universitat de Cardiff ofereix beques a l’excel·lència de màster, amb valor de 3.000 lliures
cada una, destinades a estudis de màster a la universitat de Cardiff durant el curs 2020/20
en tots els programes de màster, siguin de jornada parcial o de jornada completa, així com
un màster d’investigació (MRes) en Biociència o investigació amb cèl·lules embrionàries en
neurobiologia. En cas de tractar-se d’un màster a jornada parcial, es rebrà el 50% de l’import
el primer any i l’altre 50% el segon any.
Estudis que inclou:
•
•
•
•

Màster de jornada parcial.
Màster de jornada completa.
Màster d’investigació (MRes) en Biociència.
Màster d’investigació amb cèl·lules embrionàries en neurobiologia.

Aquest programa no inclou:
•
•
•

Programes d’educció a distància.
Programes d’obtenció de diploma graduat, títol o diploma de postgrau (“PGCert” O
“PGDip”).
Estudis d’investigació que porten a l’obtenció del màster en Filosofia (“MPhil”).

Més informació: https://bit.ly/36CGotF

Informació extreta de: http://www.eurodesk.es

Data límit: La segona ronda de presentacions de candidatures finalitza el 5 d’agost del 2020.

11

Juny 2020
Pràctiques Laborals
Pràctiques TLN Mobilicat a Alemanya amb PROBENS.
Des de Probens Barcelona estan buscant participants per a programa de pràctiques TLN
Mobilicat que es duran a terme a Alemanya.
Perfil les persones sol.licitants:
• Joves entre 18 i 29 anys.
• Beneficiàries del programa de la Garantia Juvenil del SOC.
• Formació: ESO + 200 h de formació o qualsevol grau acabat.
• El programa cobreix les despeses de desplaçament, allotjament, dietes i curs de l’idioma.
Les persones interessades hauran d’omplir el següent formulari: tinyurl.com/TLNPROBENS
La preparació, que inclou un curs d’alemany de 120 h, es farà online.
A part, també tenen un grup de
conversa d’alemany amb:
•
•

•

Grups de conversa d’alemany
que s’ofereixen cada dia,
Un grup d’alemanys i gent
d’aquí que fan un intercanvi
d’idiomes una vegada la
setmana,
A partir de trucades i
videotrucades proposen reptes
i comparteixen el dia a dia del
confinament.

Abans de marxar, i quan sigui
possible, es faran uns dies intensius
de dinamització de grup i de diàleg
perquè els participants es puguin
conèixer.
Dates:
La idea és viatjar el mes de setembre. Cal tenir en compte que donada la situació actual les
dades poden estar subjectes a canvi.
Més informació: mobilitat@probens.org o trucant al 659.82.33.45
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Pràctiques de traducció a Àustria a l’ECML.
L’European Centre of Modern Languages of the Council of Europe (ECML) ofereix pràctiques
amb una durada general de 6 mesos, dues vegades a l’any. D’acord amb el seu àmbit d’interès,
els sol·licitants poden triar l’àrea principal en la qual voldrien participar:
•
•
•
•

Administració
Web
Comunicació i documentació
Logística

Requisits:
Pots consultar els requisits específics de cada oferta a la seva pàgina web. Les pràctiques
s’adrecen a estudiants recentment graduats i han de pertànyer o estudiar en un dels estats
membres de l’ECML.
•
•
•
•

Els i les participants reben una mensualitat d’aproximadament 720€, que el Consell
d’Europa traspassa al final de cada mes.
A partir d’això, es dedueix una despesa d’aproximadament 20€ mensualment de
l’abonament dels estudiants per cobrir els costos de l’assegurança durant l’estada.
Els i les estudiants seleccionats/des s’han de fer càrrec de l’allotjament. Una habitació a
la residència dels estudiants té un cost d’uns 285 € / mes.
Ubicació: Al centre de Graz, Àustria.

Sol·licitud:
S’haurà de fer a partir del formulari de la pàgina web:

https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/Default.aspx

Dates: Pel període de pràctiques que es farà entre gener i juny del 2020 la data límit per enviar
la sol·licitud és el 31 d’agost.
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Ofertes de feina
Work in Flanders: Fira de treball online d’EURES.

La xarxa Eures organitza a través de la plataforma European Job Day una jornada virtual per a
la recerca de feina a Flanders, Bèlgica, el pròxim 16 de juny.
Els perfils principals que busquen són: Informàtica, manteniment, construcció i robòtica
Aquesta és una oportunitat per conèixer-vos i contactar amb empresaris flamencs, que donaran
informació sobre com la vida i treball a Bèlgica, i a la ciutat Flandes en particular.
Per participar en aquest esdeveniment és necessari registrar-se prèviament. A través de la
plataforma https://www.europeanjobdays.eu podràs crear el teu compte personal, introduir el
teu currículum i consultar les ofertes penjades per aquest esdeveniment.
Actualment hi han registrades més de 50 ofertes de feina.
El dia de l’esdeveniment en línia tindràs l’oportunitat d’assessorar-te a través dels consellers
de la xarxa EURES .
Més informació: https://www.europeanjobdays.eu/es/taxonomy/term/18133/jobs
Data límit: 16 de juny del 2020
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Project Manager - ESC Recruitment per treballar a ERYICA,
Luxemburg.

L’European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA), amb seu a Luxemburg, és una
organització independent dedicada a oferir informació i serveis en l’àmbit de la joventut que
està formada per 40 membres de 20 països europeus.
Actualment busquen persona per cobrir la vacant de Project Manager- ESC Recruitment.
La seva tasca principal serà la de coordinar els projectes i grups de treball d’ERYICA. Donarà
suport a la preparació de progames, a la planificació i implementació de nous projectes,
ajudarà en tasques de captació de fons i farà d’enllaç amb organitzacions i socis membres per
organitzar esdeveniments.
El contracte serà inicialment per un any, començant a l’agost, i estarà dins del marc de treball
del Cos Europeu de Solidaritat i de la iniciativa del programa Jobs4Solidarity.
Alguns dels requisits de la persona candidata són:
•
•
•
•

Tenir entre 18 i 30 anys. Ser ciutadà/na de la Unió Europea (inclòs UK).
Tenir un grau o postgrau relacionat amb alguna de les següents disciplines: gestió de
projectes, administració d’empreses, treball social, estudis d’informació, relacions
internacionals, estudis europeus, etc.
Experiència en organització d’esdeveniments en un context europeu o internacional.
Domini de l’anglès i del francès, tant escrit com parlat.

Les persones interessades han d’enviar carta de motivació, currículum, dues cartes de
referència i demostrar que estan inscrites al portal del Cos Europeu de Solidaritat. S’enviarà
tota la documentació a: secretariat@eryica.org indicant a l’assumpte “Application ESC Project
Manager”.
Consulta l’oferta completa i les condicions econòmiques a: https://bit.ly/3eMZWOM
Més informació: www.eryica.org
Data límit: 23 de juny del 2020
15

Juny 2020
FP DUAL a Alemanya: Infermers/es de Geriatria a Baviera.
El Servei de Col·locació Internacional i Professional alemany (ZAV) juntament amb EURES
Espanya i les oficines d’ocupació de Baviera obren convocatòria de places per a formació
professional dual en l’àmbit de la infermeria geriàtrica.

Requisits:
• Tenir entre 23 i 45 anys la nacionalitat d’un país membre de la UE.
• Titulació de l’ESO amb un bon expedient o títol de batxillerat.
• Motivació per a realitzar una formació professional dual que combina estudis i
pràctiques en l’àmbit de les cures geriàtriques.
• Experiència laboral tenint cura de les persones grans, o tenir interès en aquest sector.
• Certificat d’antecedents penals sense constàncies rellevants.
• Estar disposat/da a aprendre alemany. No es requereixen coneixements previs, tot i
que el nivell d’aprenentatge serà molt intens.
S’ofereix:
• Curs d’alemany a Espanya, fins a adquirir el nivell.
•

Curs d’alemany en diferents ciutats de Baviera fins a iniciar la formació professional el
setembre del 2021.

•

Contracte laboral com a auxiliar en geriatria des del gener del 2021 fins a finalitzar la
formació professional el juliol de 2025, amb un salari mensual mínim de 1.900 € sense
comptar impostos.

•

Doble titulació: formació professional a partir de setembre de 2021 com a Auxiliars
d’Infermeria (1 any) i a partir de setembre de 2022 com a titulat/da en Infermeria amb
especialització en geriatria (3 anys).
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•

Ajudes a l’estudi i mesures de suport durant el període de les formacions professionals.

•

Al començament del projecte, les persones seleccionades coneixeran el futur cap i el
seu lloc de treball.

•

S’ofereix suport a la cerca d’habitatge.

•

El procés es farà amb un grup de participants, sense estar sola / o al lloc de treball.

•

Baviera i el seu entorn ofereixen diverses opcions d’oci, esportives i culturals.

Sol·licitud:
Les persones interessades han d’enviar el seu currículum en format EUROPASS (https://
europass.cedefop.europa.eu/es/documents), una carta de motivació i adjuntar el títol de
batxillerat o d’ESO (en aquest cas adjuntant expedient acadèmic). El currículum ha d’incloure:
documentació de naixement, nacionalitat, formació acadèmica i experiència laboral en els
darrers 5 anys. Si hi ha períodes d’atur laboral, també s’han d’incloure.
Tota la documentació s’ha de presentar en un únic pdf a: bproe@sepe.es, indicant a l’assumpte:
“Enf. ALEMANIA + la teva província”
Més informació: https://bit.ly/3cG0lC6
Consells del SEPE per el CV a Alemanya: http://bit.ly/CV-Alemanya
Data límit: 30 de juny del 2020

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!

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, Flaticon.com i de les pàgines web que publiquen les ofertes.
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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.

