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OPORTUNITATS DE MOBILITAT 
I N T E R N A C I O N A L  

 

TEMA TERMINI 

BEQUES D’ESTUDIS    
 

Formació dual a Alemanya 

La formació dual és una modalitat de formació professional remunerada, de dos a tres anys de 

durada, que es realitza en una empresa i en un centre educatiu simultàniament. Les empreses 

s’encarreguen dels aspectes pràctics de l’ocupació i el centre de formació professional imparteix un 

ensenyament on es treballen els aspectes teòrics de la professió. El programa inclou un curs 

d’alemany de 600 hores, que permet marxar amb un nivell B1 d’alemany. 

Si estàs interessat et pots dirigir als següents centres i cercar una de les xerrades informatives que 

tenen programades pels propers dies: 

Servei d’Ocupació de Catalunya [+]         Fundació Paco Puerto [+]      

Instituto DUAL [+]                                      Connectum [+]                                      EURES [+] 

Urgent 

Beques d’estudis Fulbright per ampliació d’estudis artístics [+]  

Es convoquen les beques de la Comissió Fulbright per a la realització de programes de màster als 

EUA. Destinades a titulats de disciplines artístiques, ciències socials i humanitats.  

16 de Gener 

de 2016  

Beca d’ampliació d’estudis de matemàtiques a Oslo [+] 

La Universitat d’Oslo concedeix un beca per ampliació d’estudis en el camp de les matemàtiques per 

a nous titulats amb alt expedient acadèmic i molt bon nivell d’anglès. 

20 de Gener  

de 2016 

Beques de màster i doctorat a l’estranger [+] 

La Fundació Barrier convoca 10 beques per la realització d’estudis de màster a l’estranger en 

institucions de referència internacional, amb dedicació a temps complet.  

15 de febrer 

de 2016  

Programa fundació ICO beques Xina 2016- 2017 [+]  

Es concediran 25 beques d’estudi amb una duració de 9 mesos. Tenen per objectiu l’estudi de xinès 

mandarí, a través de classes que s’impartiran en xinès o anglès, de matèries relatives a la realitat 

jurídica, econòmica o comercial dels negocis a Xina.  

18 de febrer 

de 2016  

Beca d’estudis per universitats de Edimburg [+] 

La Universitat d’Edimburg, amb col·laboració amb l’empresa Coca-Cola, ofereix un programa de 

beques per estudiar tres anys en algun dels estudis que ofereix la Universitat d’Edimburg.   

1 d’abril  

de 2016 

Beques per estudis de Grau de La Caixa [+] 

L’Obra Social “La Caixa" convoca 140 beques internacionals i nacionals per cursar estudis de 

postgrau a l’Estat Espanyol, Europa, Amèrica del Nord i la zona d’Àsia - Pacífic. 

4 de abril  

de 2016 

BEQUES DE PRÀCTIQUES  

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/Treballlar_al_estranger/Reclutament_Xarxa_Eures.html
https://fundaciopacopuerto.cat/noticia/iv-edicio-projecte-treballar-i-estudiar-a-alemanya-sessions-informatives/
http://institutodual.org/
http://www.connectum.es/es/
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_es/ciutadans/orientacioTrobarFeina/Treballlar_al_estranger/Reclutament_Xarxa_Eures.html
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-para-master-en-artes-humanidades-y-ciencias-sociales-universidades-de-eeuu
http://uio.easycruit.com/vacancy/1534241/64285?iso=no
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-barrie-master-en-el-extranjero
http://www.fundacionico.es/index.php?id=12
http://www.ed.ac.uk/student-funding/undergraduate/uk-eu/scholarships/coca-cola
https://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/becasdeposgrado_es.html
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VOLUNTARIAT INTERNACIONAL EN EMPRESA (VIE) 

 

Beca d’investigació Japó Minerva – EU [+] 

El Centre UE-Japó per la Cooperació Industrial convoca el Pla de Beques "MINERVA", que 

consisteix en 6 mesos d’estància a Japó, amb l’objectiu de recolzar la investigació i les polítiques 

d’anàlisi d’assumptes econòmics i industrials entre la Unió Europea i Japó. 

15 de gener  

de 2016 

Beques Mobilicat per a joves que hagin cursat (o deixat a mitges) CFGM o CFGS [+] 

Has cursat un cicle formatiu de grau mitjà o superior? L’has començat però l’has deixat a mitges? 

Vols fer pràctiques a l’estranger per facilitar la teva inserció laboral?  

Les beques Mobilicat et permeten fer una estada a l’estranger en diversos sectors, un itinerari 

personalitzat d'acompanyament i suport, amb aprenentatge pràctic i formatiu. Mobilicat et cobreix les 

despeses de viatge, allotjament i manutenció. 

Per participar has d’estar prèviament registrat a la garantia juvenil, acostat a qualsevol Punt 

d’Informació Juvenil i t’ajudem a inscriure’t! 

Obren al gener 

Beques Vulcanus per estudiants universitaris al Japó [+]  

Vulcanus Japó, és un programa de pràctiques que permet a estudiants europeus de carreres 

tècniques, passar una any al Japó aprenent japonès, adquirir coneixements sobre la cultura i les 

relacions personals i tenir accés a les tecnologies més avançades. Els primers 4 mesos estan 

destinats a un curs de japonès, els següents 8, són per desenvolupar les pràctiques en una empresa. 

20 de gener  

de 2016  

El Voluntariat Internacional en Empresa (VIE) és un programa francès de mobilitat internacional per a joves d’entre 18 i 28 anys que 
consisteix en una estada professional remunerada d’entre 6 i 24 mesos a països de tot el món. Les pràctiques professionals poden 
englobar sectors molt diversos. 

Informàtic desenvolupador a Bèlgica [+] 

ProCapital, empresa de serveis de back office, cerca informàtic desenvolupador de programari 

“thaler” per mantenir les eines i suport a la producció d'equips operatius. S’oferirà contracte indefinit 

al finalitzar el VIE.  

Publicat el 24 
de desembre 

Encarregat d’estudis de risc a Alemanya [+] 

L’empresa BNP, dedicada al finançament a particulars, cerca un analista de riscos, que 

desenvoluparà les seves funcions a Munich. Adquirirà experiència en banca al detall, estudis 

estadístics i competències de cap de projectes. Es demana formació en enginyeria, gestió de riscos, 

matemàtiques aplicades o similar i experiència en el sector. Es valorarà experiència en programes 

SAS, Oracle i SQL. 

Publicat el 24 
de desembre 

Fresador a Eslovàquia [+] 

Technitole, empresa especialitzada en el comerç i el processament d'acers d'alta resistència, cerca 

fresador que domini la tecnologia de mecanitzat. Una oportunitat per créixer ràpidament dins 

l’empresa que valorarà la incorporació en un lloc de més responsabilitat. 

Publicat el 24 
de desembre 

Responsable interfície financera als EUA [+] 

Aircelle, cerca per la seva delegació a Indianapolis, un VIE amb experiència, bon nivell d’anglès i 

experiència en escola de negocis. S’encarregarà d'assegurar la interfície comptable i financera entre 

Aircelle, Safran EUA i Serveis Aircelle Amèriques (SAA).  

Publicat el 28 
de desembre 

http://www.civiweb.com/international/ES/vie.aspx
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/minerva-programa-de-becas-ue-japonç
http://garantiajuvenil.gencat.cat/
http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0
http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0
https://www.civiweb.com/FR/offre-liste/page/2.aspx
https://www.civiweb.com/FR/offre/79118.aspx?&xtmc=&xtnp=2&xtcr=12
https://www.civiweb.com/FR/offre/79118.aspx?&xtmc=&xtnp=2&xtcr=12
https://www.civiweb.com/FR/offre/79118.aspx?&xtmc=&xtnp=2&xtcr=12
https://www.civiweb.com/FR/offre/79118.aspx?&xtmc=&xtnp=2&xtcr=12
https://www.civiweb.com/FR/offre/79114.aspx?&xtmc=&xtnp=1&xtcr=5
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SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU  

El Servei de Voluntariat Europeu és un programa de la Unió Europea que permet a joves d’entre 17 i 30 anys fer un voluntariat de 6 a 
12 mesos en un país de la UE o països veïns. El programa inclou allotjament, manutenció, assegurança, diners per a despeses 
bàsiques i curs de llengua. 

EVS – Inclusió social i laboral d’immigrants a Itàlia [+] 

Aquest voluntariat de 10 mesos, amb inici al febrer de 2016, cerca voluntaris creatius que a través de 

tallers de tot tipus contribueixin a la integració social i laboral d’immigrants, a l’illa italiana de Sicília.  

Mundus farà la selecció dels voluntaris. 

El més aviat 

possible 

EVS amb nens i joves a França [+] 

Aquest voluntariat de 10 mesos de durada, a partir de l’1 de febrer de 2016, es realitzarà al Centre 

Social Jean Ferrat a Arques, la persona voluntària donarà suport a les tasques de l’entitat, activitats 

extraescolars amb joves i infants, suport en les classes de castellà en un instiut i tot tipus d’activitats 

amb la comunitat local. La Víbria Intercultural te’n dóna els detalls. 

El més aviat 

possible 

INTERCANVIS JUVENILS   
Els intercanvis juvenils s’adrecen a joves d’entre 13 i 30 anys (a excepció del responsable de grup, sense límit d’edat). Els participants 

conviuen durant uns dies fent activitats, tallers, jocs, en torn una temàtica concreta per afavorir el coneixement de les diferents cultures 

i promoure valors interculturals. Aquestes estades estan subvencionades per la UE a través del programa Erasmus+.  

“Be a Healthy Youth- Fight Against Obesity” Romania [+]  

Catalunya Voluntària, cerca 10 joves que vulguin participar, del 15 al 21 de febrer de 2016 a Cluj 

Napoca, Romania, en un intercanvi juvenil per aprendre mètodes per a la prevenció de l’obesitat 

juvenil i promoure un estil de vida saludable. 

El més aviat 

possible 

FORMACIONS INTERNACIONALS   
 

Les formacions internacionals són unes de les múltiples accions que engloba el programa Erasmus+. Es treballen diverses temàtiques 
relacionades amb les prioritats europees i a través d’educació no formal. Els participants d’aquestes formacions tenen finançat el total 
de les despeses que suposa el projecte (desplaçament, allotjament i manutenció).  

Curs de formació "Healthier Future Europe” Eslovàquia [+] 

La Víbria Intercultural selecciona 3 joves, majors de 18 anys, amants de l’esport, l’estil de vida 

saludable i que es vulguin iniciar en la gestió de projectes. Del 5 al 14 de febrer a Bratislava. Els/les 

candidats/es hauran de preparar un petit vídeo en el que es presentin i expliquin la seva motivació 

per participar.  

 
 

URGENT 

Curs de formació “Knocking on Non Formal Education Door” Itàlia [+]  

Es treballaran temes d’educació no formal destinats a potenciar la participació i ciutadania activa 
dels i les joves. Una formació destinada a treballadors/es juvenils de tota Europa, animadors/es, 
monitors/es, voluntaris/es... Del 25 de febrer al 2 de març de 2016 a Sarezzo, Italia. La Víbria 
Intercultural cerca a 4 participants majors d’edat per aquesta formació. 

 
 

El més aviat 
possible 

Curs de formació BI-TRI-MUL-TI a Portugal [+] 

Una formació introductòria al disseny i implementació de projectes dins d’Erasmus+ per treballadors 

juvenils no especialitzats en aquest àmbit, que desenvoluparan els coneixements, habilitats i actituds 

necessaris per desenvolupar una tasca de qualitat. Del 9 al 13 de maig de 2016. 

 
 

13 de març  
de 2016 

OFERTES DE FEINA  

http://www.asociacionmundus.com/#!sve-italia/c288
http://lavibria.wix.com/eu#!oportunitats
http://www.catalunyavoluntaria.cat/wp-content/uploads/2015/11/FichaInfo-FightAgainstObesity1.pdf
http://www.cocat.org/ofertes-projectes-sve/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/wp-content/uploads/2015/11/FichaInfo-FightAgainstObesity1.pdf
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/bitrimulti-btm-multilateral-training-course-for-newcomers-in-youth-exchanges.5379/
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Personal d’hostaleria per Disneyland París [+] 

Disneyland París organitza un procés de selecció els dies 12, 13 i 14 de gener a la ciutat de Madrid, 

per seleccionar treballadors/es amb diferents perfils dins del parc temàtic. Es requereix bon nivell 

d’anglès i francès i experiència en l’atenció al públic i l’hostaleria.  

12 de gener  

de 2016  

Infermeria  a Regne Unit  

Places indefinides d’infermeria de l’Hospital de West Hertfordshire, en les especialitats de medicina, 

cirurgia, quiròfan, UCI i geriatria. Es requereix titulació en infermeria, nivell mig d’anglès i tramitar 

l’homologació de títol per treballar a Regne Unit. No es necessari experiència laboral. El procés de 

selecció es realitzarà a Murcia el 20 de gener, cal haver enviat el CV prèviament i haver estat 

seleccionat/da.  

 

18 de gener 

del 2016 

 

Càsting per a ballarins i ballarines per Disneyland Paris [+]  

Disneyland Paris organitza un càsting a Madrid per seleccionar ballarins i ballarines professionals, 

pels espectacles de la propera temporada. El càsting tindrà lloc el 20 de gener al teatre del Canal de 

Madrid.  

20 de gener 

del 2016  

Enginyer civil a Alemanya [+] 

A través de la Xarxa Eures es busca enginyers d’obra civil per treballar en obres publiques i 

infraestructura de pous i clavegueram. Es requereix bon nivell d’alemany, carnet de conduir i 

disponibilitat per viatjar.  

25 de gener  

de 2016 

Infermers a Alemanya [+] 

L’empresa Agaplesión especialitzada en el sector sanitari en hospitals i residències a Alemanya, 

cerca incorporar infermers/es de diferents especialitzats per alguns dels seus centres a Frankfurt. Es 

requereix titulació, experiència laboral prèvia, i nivell bàsic d’alemany A2.  

25 de febrer  

de 2016 

Manipuladors d’aliments a Holanda [+] 

L’empresa Qizini està cercant manipuladors d’aliments per treballar amb l’empaquetament, 

emmagatzematge i etiquetat d’entrepans, amanides, fruita i creps. Es requereix bon nivell d’anglès.   

27 de gener  

de 2016 

Infermeria a Irlanda [+] 

A través de la Xarxa Eures es selecciona infermers o infermeres amb un bon nivell d’anglès, es 

requereix la titulació d’infermeria finalitzada i fer els tràmits legals per exercir a Irlanda.  

31 de gener  

de 2016 

Fisioterapeutes per a equipaments termals a França [+] 

Es requereix incorporar 40 professionals per treballar en diferents balnearis del país. Es requereix un 

nivell mínim d’A2 de francès. S’acompanyarà amb tots els tràmits per poder col·legiar-se a França. 

Es recomana disposar de vehicle propi.  

3 de febrer  

de 2016 

Ofertes en diferents posicions per treballar a Qtar Airways [+] 

Es publiquen més de 300 ofertes laborals per Qatar Airways, la compañía opera en més de 150 

destins internacionals.   

En funció de 

l’oferta 

XERRADES O TALLERS 
 

Experiències migratòries a Mèxic i Xile [+] 

Diversos joves que van decidir emigrar a Mèxic i Xile, explicaran les seves experiències en aquests 

països: des de que van decidir fer les maletes, fins a anècdotes personals, recomanacions pels joves 

que decideixin emprendre el mateix camí i trucs per viatjar.  

Ens explicaran també quins son els sectors laborals més demandats, així com els tràmits burocràtics 

per aconseguir el permís de treball.  

13 de gener 

18h al CIAJ 

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/OferFran15Dic_Disneyland_Madrid2016.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK22dic_West_Hertfordshire.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/OferFran21Dic_Disneyland_Danseurs_Externe_Shows.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/empleo_alemania.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/oferAl25nov_enfermeros_Agaplesion.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/holanda/pdf_holanda/oferHol27nov_TRABAJARENHOLANDA_Qizini.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl3dic_Draft_Nurse_Flyer.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/OferFran3dic_Seleuropa_Fisios_Termas.pdf
http://careers.qatarairways.com/qatarairways/VacancySearch.aspx
http://www.ciajbcn.cat/main.asp?opc=3&idi=cat&data=13/1/2016&mes=1&anni=2016
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ASSESSORIES PERSONALITZADES 
Per qualsevol dubte sobre mobilitat internacional, demana hora amb assessors especialitzats trucant a: 

BARCELONA 

Dilluns 10.30 a 13.30 h 

Punt d’Informació Juvenil Sants-Montjuïc 

Casa del Mig-Parc de l’Espanya Industrial 

C. Muntades, 5 

Tel. 932 914 254  

Dijous 10.30 a 13.30 h 

Punt d’Informació Juvenil de Gràcia 

Espai Jove La Fontana 

C. Gran de Gràcia, 190-192 

Tel. 933 681 005  

Dilluns 17 a 20 h 

Punt 7- Punt d’Informació Juvenil d’Horta - Guinardó 

C. Horta, 71 

Tel. 934 202 595  

Dijous 17 a 20 h 

Punt d’Informació Juvenil Garcilaso-Sant Andreu 

Espai Jove Garcilaso 

C. Garcilaso, 103  

Tel. 932 562 959  

Dimarts 17 a 20 h 

Punt d’Informació Juvenil Sant Martí 

Centre Cívic del Besòs  

C. Rambla Prim 87 -89 

Tel. 934 982 743  

Divendres 10.30 a 13.30 h 

CIAJ  

C. Sant Oleguer, 6-8 

Tel. 934 422 939  

Dimecres 17 a 20 h  

Punt d’Informació Juvenil Sarrià-Sant Gervasi  

Casal de Joves Casa Sagnier 

C. Brusi, 61 

Tel. 934 140 195  

 

BARCELONÈS 

Dilluns 16 a 20 h i dimecres 12 a 20 h 

Oficina Jove d’Emancipació 

Casa dels Cargols 

C. del Llobregat, 127-141, L'Hospitalet de Llobregat 

Tel. 934 487 372 / mobilitatjove@l-h.cat  

Dijous de 17 a 20 h 

Centre Polidor 

Pl. Guillem Vidaña, s/n, Sant Adrià de Besòs 

Tel.934 627 446 / europajove@barcelones.cat 

De dilluns a divendres 17 a 20 h  

Centre Europa Jove  

Mas Fonollar 

C. Sant Jeroni, 1-3, Santa Coloma de Gramenet 

Tel. 933 850 550 / europajove@barcelones.cat  

Dilluns de 11 a 20 h  

Badiu jove 

C. Ausiàs Marc, 61, Badalona 

Tel. 934 832 934 / cirej@barcelonesjove.net 

 

III Fira d Entitats de  oluntariat Internacional    ORNACAN IADA  [+] 

Coneix les propostes de voluntariat internacional i estades solidàries d'aquest estiu, que t'ofereixen 

les entitats de Lafede.cat.  

Les 15 entitats participants donaran a conèixer els seus projectes en 37 països: viatges al sud, 

voluntariat sobre el terreny, voluntariat local i internacional, camps de treball i camps de solidaritat. 

14 de gener de 

18 a 21h a 

Lafede.cat 

mailto:mobilitatjove@l-h.cat
mailto:europajove@barcelones.cat
mailto:cirej@barcelonesjove.net
http://www.lafede.cat/

