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OPORTUN ITATS D E MOBILIT AT
EUROPEA
TEMA

TERMINI

BEQUES DE PRÀCTIQUES
Beques Milena Jesenská per a periodistes, Austria
L'IWM (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) convoca les beques Milena
Jesenská, dirigida a periodistes amb experiència, per passar 3 mesos a Àustria
aprofundint sobre algun tema rellevant de la cultura europea.

15 de febrer de
2013

+info: www.iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=153

Beques per Media Art 2013, Alemanya
La Fundación de la Baixa Saxonia en l’Edith-Russ-Haus ofereix 3 beques de producció i
residència d’artistes, amb una dotació de 10.000 euros per una durada de 6 mesos de
juliol a desembre de 2013, per a artistes del media-art, net-art inclòs àudio o instal·lacions
audiovisuals.

27 de febrer de
2013

+info: www.edith-russ-haus.de/en/stipends/stipends/current.html
Beques Arquia 2013 per a la realització de pràctiques professionals en estudis
europeus d'arquitectura
La Fundación Caja de Arquitectos ofereix 20 beques Arquia
d'arquitectura i joves arquitectes. Pràctiques professionals en
d'arquitectura i 2 beques per a joves arquitectes interessats
desenvolupament de la ciutat, destinada a la realització de pràctiques
Metròpoli.

per a estudiants
estudis europeus
en urbanismes i
professionals en la

30 d'abril de
2013

+info: http://fundacion.arquia.es/es/becas/Convocatoria/2013

Programa de pràctiques internacional de Deutsche Bahn AG a Alemanya
La Deutsche Bahn AG ofereix pràctiques a estudiants d’Enginyeria elèctrica, civil, de
transport, mecànica, d’Economia/ADE, Informàtica, Matemàtiques, Logística, Dret,
Psicologia, etc. S’exigeix un nivell intermedi d’alemany i d’anglès, un bon coneixement de
les eines de MS-Office, habilitats de comunicació i competències interculturals.
+info:
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/ale
mania.html (International Internship Program at Deutsche Bahn)

Tot l’any 2013

MOBILITAT INTERNACIONAL
Butlletí mensual Núm.: 37: Febrer de 2013.

Programa Citius
La Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat Autònoma de Barcelona ofereixen un
programa subvencionat que combina un pla de formació pràctica en empresa i un pla
acadèmic de formació. Entre altres requisits, s’ha de tenir un títol universitari oficial,
menys de 30 anys i més de 6 mesos d’experiència professional relacionada amb la
titulació després d’haver acabat els estudis.

Tot l’any 2013

+info: www.citius-uam.org

BEQUES D’ESTUDIS
Formacions professional dual a Alemanya
L’Agència estatal de treball alemany ofereix a partir d’aquest any un programa de
subvencions per cobrir places vacants de formació. Se subvencionarà les despeses de
viatge, curs d’idioma i integració d’un mes, així com l’allotjament i la manutenció. Aquesta
formació es farà entre l’escola i l’empresa (retribució de 300 a 500 € + Seguretat Social) i
tindrà una durada de 3 anys. Per poder-hi participar cal tenir entre 18 i 35 anys, un nivell
A2/B1 d’alemany, nivell batxillerat, FP o similar. Les formacions estan disponibles per a
les temàtiques següents: hotel-gastronomia, sanitat, mecànica, tècnica, agricultura,
artesania, etc. Interessats d’enviar un mail amb l’edat, formació i professió desitjada a
Gunhild Goineau: gunig7@gmail.com

No especifitat

+info: veure els documents adjuntats.
Beques d’excel·lència de l’Escola Superior de Lyon
L’Ecole Normale Supérieure de Lió ofereix beques per a estudiants no francesos per
estudiar màsters en ciències, arts, humanitats I ciències socials. S’ha de tenir menys de
26 anys i tenir bons coneixements de francès i d’anglès.

4 de febrer de
2013

+ info: http://xurl.es/4a0j9
Beques de postgrau a Europa la “Fundació La Caixa”
Beques de postgrau dirigides a estudiants de darrer curs de llicenciatura o bé llicenciats
amb coneixements d’idiomes que desitgin ampliar la seva formació en alguna universitat
d’Europa, Àsia o Nord Amèrica.

11 de febrer de
2013

+info: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/becas_es.html
Màster d'energia i medi ambient, Regne Unit
Iberdrola ofereix beques d'estudis per estudiar diversos màsters d'energia i medi ambient
al Regne Unit. Entre altres requisits s'ha de tenir una llicenciatura o grau universitari i un
nivell alt d'anglès amb un títol de llengua.
+info: http://xurl.es/dxtqn

28 de febrer de
2013
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Beques Iberoamericanes “Joves professors i investigadors”
Santander Universidades ofereix beques per realitzar una estada a qualsevol universitat o
centre d'investigació Iberoamericà. Es dirigeix a personal docent i investigadors
d'universitats espanyoles amb conveni de col·laboració vigent amb Santander, i als
funcionaris i personal del servei dels centres propis i mixtes del Consell Superior
d'Investigacions Científiques.

3 de març de
2013

+info: www.becas-santander.com

OFERTES DE FEINA
Pràctiques d'estiu de cambrer i personal de cuina, Itàlia
El Chiringuito ristorante és una empresa molt coneguda en la zona de Sicília (Calabria)
com a referència per a grans esdeveniments i bodes. Busquen 4 cambrers i 5 joves
cuiners, per una incorporació a partir de juny 2013 i per 3 mesos. Tot i que es valora tenir
estudis d'hostaleria, es poden presentar joves amb o sense experiència.

15 de febrer de
2013

+info: www.ingalicia.org/2013/01/practicas-de-hosteleria-en-italia-para-el-verano

Places per a metges i infermeres a Suècia
L'Hospital Group de la regió VastraGötalandl ofereix places per a metges de diverses
especialitats i per a infermers/es.

10 de febrer de
2013

+info: http://xurl.es/k6qtj
Convocatòria empreses d'enginyeria, Alemanya
La Xarxa Eures convoca entrevistes des de Barcelona per anar a treballar a empreses
alemanyes en diversos sectors de l'enginyeria. Els requisits depenen de cada plaça i en
general es demana un nivell alt d'anglès.

15 de febrer de
2013

+info: http://xurl.es/fe8q1
Convocatòria Upper Austria
La Xarxa Eures convoca entrevistes a Madrid per anar a treballar a Àustria en el sector
de l’enginyeria. Els requisits depenen de cada plaça i en general es demana un nivell alt
d'anglès.

15 de febrer de
2013

+info: http://xurl.es/fuxo5
Plaça de guia turistica, Noruega
L'empresa Njord AS ofereix una plaça de guia turística. Es requereix tenir un nivell alt
d'anglès i tenir el carnet de conduir.

28 de febrer de
2013
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+info: http://xurl.es/lggvq
Plaça en l'àrea de servei client, Bulgària
Adecco Bulgària ofereix una plaça en l'àrea de servei al client. Es requereix alt nivell
d’anglès i castellà, a més a més d’una llicenciatura.

No especificat

+info: http://xurl.es/log1g
Places de monitors per l’estiu a Europa i Nord Amèrica
STS-InterWay ofereix places de monitors per un sou de 600€ nets per a 4 setmanes, així
com allotjament i manutenció gratis. És necessari el domini de l’idioma del país de destí,
tenir 21 anys, com a mínim, per camps a Europa i 25 anys per Nord Amèrica (amb el
carnet de conduir).

No especificat

+info: www.interway.es/pdf/monitor/Solicitud_monitores_USA-Eur.pdf /
www.interway.es
Plaça de responsable de mercat, Hongria
Agoda, empresa líder de reserves d’hotels online a Àsia, busca un responsable de mercat
a Budapest. Entre altres requisits s’ha de parlar molt bé l’anglès i el castellà i tenir una
formació en turisme o camps relacionats.

No especificat

+info: http://xurl.es/ipx1l
Plaça de fisioterapeuta, França
L'hospital de Gisors ofereix una plaça de fisioterapeuta. Es requereix un bon nivell de
francès.

No especificat

+info: http://xurl.es/z9o4h

La UE busca joves economistes, enginyers, científics, especialistes en edificis i
psicòlegs educatius
La Unió Europea ofereix places d'auditors, comptables, economistes, estadístiques,
tècnics en enginyeria, tècnics de laboratori en els àmbits de la biologia, química, física i la
investigació nuclear, així com especialistes en edifici i psicòlegs educatius.

Diversos
terminis al març

+info: http://europa.eu/epso/index_es.htm
Xofer de camions
L’empresa de treball temporal Metzler ofereix una plaça de conductor de camions. Entre
altres requisits s’ha de tenir el carnet C/E per remolc i tràiler i bons coneixements
d’alemany.

No especificat
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+info: http://xurl.es/56x45
Places d’infermers a Regne Unit
L’empresa GlobalMediRec ofereix 10 places d’infermers/es-Ward Nurses
infermers/es Theatre Nurses. És requerit un nivell B2 d’anglès.

i 15
No especificat

+info: Consultar oferta adjunta
Nova web portal de feina de la Conselleria de treball i seguretat social al Regne Unit
La Conselleria de treball i seguretat social al Regne Unit publica un nou portal per a
buscar feina al Regne Unit.

Diversos
terminis

+ info:
www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinounido/portalempleo/index.htm

Ofertes Comissió Europea al sector cultural, audiovisual i educatiu
La Comissió Europea ofereix places per la constitució d'una llista d'experts per assistir
l'Agència Executiva "Educació, audiovisual i cultural" dins del marc de la gestió dels
programes comunitaris.

30 de juny de
2013

+info: http://eacea.ec.europa.eu/about/call_experts/call_experts_2007_fr.php

INFORMACIÓ D’INTERÈS
Taula rodona: països francòfons- 27 de febrer
L'associació Nexes en col·laboració amb Porta 22 i la Cambra de Comerç de França ofereix una taula
rodona sobre països francòfons. Estan buscant joves que hagin marxat a treballar per un període llarg (no
només per a feina d'estiu) a països francòfons i que vulguin compartir la seva experiència a l'estranger. La
xerrada tindrà lloc el dimecres 27 de febrer de 17:30 a 19:30 h a Porta 22, C Llacuna, 162.
Per participar-hi com a ponent envia un email a: juliepaucot@nexescat.org
Per participar-hi com a espectador inscriu-te aquí: http://w27.bcn.cat/porta22/cat

OPOR TUN ITATS D E MOBILIT AT
INTER NAC IONAL
BEQUES DE PRÀCTIQUES
Beca Casa Naranja, Calama (Xile)
Convocatòria de beca per a artistes de nacionalitat espanyola o residents a Espanya, que

17 de març de
2013.
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desenvolupin propostes en l’àmbit d’art contemporani i audiovisual. La beca cobreix
despeses d’allotjament, viatge, manutenció i assegurança. El seleccionat residirà a
Calama durant els mesos de maig a juny 2013 i realitzarà un projecte artístic amb
vinculació social i comunitària.
+info: http://hangar.org/es/news/beca-casa-naranja-calama-xile-2013/

Beca Vulcanus a Japó
Beques de pràctiques i estudis al Japó per a estudiants universitaris de ciències que
desitgin realitzar un any acadèmic en aquest país. Inclou un curs intensiu de llengua i
pràctiques en una empresa del sector.

20 de febrer de
2012

+info: www.eu-japan.eu/student/vulcanus-in-japan.html

BEQUES D’ESTUDIS
Beques per a màsters en enginyeria i medi ambient a Estats Units
La Fundació Iberdrola convoca beques per realitzar estudis de màster el curs 2013-2014
a la Universitat de Rochester o Maine. Es valoraran les qualificacions acadèmiques, el
currículum i les cartes de referència que presentin els aspirants. La beca cobreix les
despeses de matriculació, manutenció i material. També inclou una assegurança i el
viatge d’anada i tornada a EUA.

15 de febrer de
2013

+info: http://xurl.es/u0sv9
Beques en psiquiatria i psicologia infantil i adolescència a EUA
La Fundación Alicia Koplowitz anuncia la convocatòria de 5 beques per realitzar estudis
d’investigació clínica, en els Departaments de Psiquiatria d’Hospitals de EUA i Regne
Unit. Els destinataris són metges especialistes en psiquiatria (MIR) i psicòlegs clínics
(PIR), que van acabar la seva residència abans del 2008 o cursant l’últim any de
formació. La dotació ascendeix a US$50.000 anuals per a EUA i a £30.000 anuals pel
Regne Unit.

15 de febrer
de 2013

+info: http://xurl.es/jn5c4
Estudia batxillerat al Canadà
El Programa “Becas Estudia en Canadá”, convoca 100 beques per a estudiants
actualment de 4º de ESO que vulguin realitzar primer de batxillerat en un Institut
canadenc. El programa proposa una immersió integral en el sistema educatiu del país.
+info: www.becasestudiaencanada.org

22 de febrer de
2013
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Beques per a la formació d’esportistes als Estats Units
La Fundació Laureus ofereix 4 beques per esportistes estudiants de batxillerat amb
pocs recursos econòmics. És necessari finalitzar batxillerat el present curs, comptar
amb un bon expedient acadèmic i destacar a nivell nacional o internacional
esportivament. Despeses acadèmiques, esportives, residència i menjar seran cobertes
per la beca, que s’iniciarà l’agost de 2013.

28 de febrer de
2013

+info: http://becastengounsueño.es/about/las-becas/
Beques de la “Fundació La Caixa” per Nord Amèrica
La fundació social “La Caixa” concedeix 48 beques per estudis de màster i doctorats a
universitats de Estats Units o Canadà durant el curs 2014-2015. Estan dirigides a
estudiants de darrer curs de la llicenciatura o bé llicenciats/es amb coneixement d’idiomes
que desitgin ampliar la seva formació en alguna universitat de Nord Amèrica.
.
+info: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/americadelnorte_es.html

15 d’abril del
2013

Beques de la “Fundació La Caixa” per Àsia
La fundació social “La Caixa” concedeix 7 beques per graduats universitaris, llicenciats i
titulats superiors per cursar estudis de direcció de empreses (MBA) A Xina i Índia. La
beca cobreix les despeses de viatge, matrícula i curs de mandarí, donació mensual per
despeses personals, cost del visat i assegurança mèdica.

25 de juny de
2013

+info: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/asia_es.html

OFERTES DE FEINA
Places d’Hostaleria i tècnic d’esports al Marroc
Club Med Marroc ofereix contractes temporals d’entre 3 i 8 mesos pels diferents resorts
situats a diferents indrets del país. L’allotjament i manutenció corren a càrrec del resort.
Els perfils requerits són de l’àrea d’hostaleria i esports (necessari titulació relacionada i
experiència en el camp). Francès i anglès també són necessaris, i es valoren altres
idiomes.

No especificat

+info: www.clubmedjobs.es/aplicar-en-resort?title=&order=title&sort
Responsable de programació musical per hotel a Illes Maurici
Club Med, selecciona pel seu Hotel Resort de 5 estrelles un DJ per coordinar la
programació musical del Resort. Es requereix gran cultura musical, domini d’equipaments
audiovisuals, experiència en l’àmbit i domini d’idiomes: anglès, francès i un tercer idioma
europeu como l’espanyol. Es facilita l’allotjament i la manutenció.

+info: www.clubmedjobs.mu/offre-d-emploi/evenementiel/dj-hf

No especificat
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Costa Cruceros ofereix 800 places
L’empresa Costa Cruceros ofereix places per a diversos perfils. És imprescindible tenir un
bon nivell d’anglès. Entre les places, 200 seran per la seu italiana Piccapietra i 600 en
vaixells amb itineraris europeus i mundials.

Diversos
terminis

+info: http://xurl.es/6uzz9
Ofertes de feina a Youtube
Youtube ofereix places per a diferents perfils, especialment per a llicenciats amb un alt
nivell d’anglès. L’empresa té la seva seu principal a San Francisco tot i que les ofertes de
feina són a diverses seus com Mèxic, Singapur, Tokio, l’Índia, Londres i Paris.

Diversos
terminis

+info:www.google.com/intl/en/jobs/youtube
Ofertes de feina a Twitter
Twitter ofereix diverses posicions de feina a diversos països del món.
+info: https://twitter.com/jobs/positions

Diversos
terminis

Pàgina d'interès feina a Llatinoamèrica
Web amb ofertes laborals de publicitat, màrqueting, disseny, cine, etc. a Amèrica Llatina.
+info: www.adlatina.com/ofertas-laborales

Diversos
termini

Canadà facilitarà els processos de visat l'any 2013
Canadà busca electricistes, lampistes, mecànics i soldadors professionals per als propers
8 anys. Segons el govern canadenc, es necessitarà generar més de 320.000 llocs de
treball per a la construcció en aquest període. Per això el país ha engegat un programa
per rebre a 3.000 treballadors estrangers durant el 2013. Al web oficial del govern de
Canadà es pot trobar tota la informació necessària per buscar feina al país: ofertes,
requisits, informació sobre les diferents ciutats, com aprendre anglès i francès i tota la
informació complementària. El 2 de gener de 2013 es va publicar el text que autoritza
l’acceptació de les demandes.
+info:
www.cic.gc.ca/english/work/index.asp
www.cic.gc.ca/english/immigrate/trades/applications.asp
www.paraemigrantes.com/como-solicitar-un-permiso-de-trabajo-para-construccionen-canada-987

No especificat
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CAMPS DE TREBALL
Camps de solidaritat “Mira-t’ho amb els ulls” de SETEM
Setem ofereix la possibilitat de participar en 22 camps de treball diferents, col·laborant
amb organitzacions a l’Àfrica, L’Amèrica Llatina i l’Àsia durant l’estiu. Les inscripcions
són possibles per a joves de més de 18 anys.

17 d’abril del
2013

+info: www.setem.org/camps

XERRADES I TALL ERS
Cal fer inscripció prèvia
TEMA
Llums i ombres de marxar a
l'estranger

Estudiar a l’estranger, oportunitats
per a joves menors
Oportunitats de mobilitat per a
formació professional i
experiències

SETEM: Camps de treball

LLOC I INSCRIPCIÓ
CIAJ
C. Sant Oleguer, 6-8
ciaj@bcn.cat / 934 422 939
www.infojovebcn.cat/agenda/575
PIJ Sarrià – Sant Gervasi
C/Brusi, 61
informaciojoves@casasagnier.net /
93 414 01 95
www.informat.cat/ca/programacio
CIAJ
C. Sant Oleguer, 6-8
ciaj@bcn.cat / 934 422 939
www.informat.cat/ca/programacio
CIAJ
C. Sant Oleguer, 6-8
ciaj@bcn.cat / 934 422 939
www.ciajbcn.cat

DIA I HORA
Dilluns 4 de febrer a les
18h30

Dilluns 11 de febrer a les
18h30

Dimarts 19 de febrer, a les
18 h

Dimarts 26 de febrer, a les
19 h

A SSESSORIES PER SONALITZ ADES
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Es poden demanar assessories personalitzades de Mobilitat Europea amb cita prèvia:
ASSESSORAMENT MOBILITAT INTERNACIONAL
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
932 914 254 / elpunt@bcn.cat

Dijous 10.30 a 13.30 h
Punt d’Informació Juvenil de Gràcia
Espai Jove La Fontana
C.Gran de Gràcia, 190-192
933 681 005 / elpunt@lafontana.org

Dilluns 17 a 20 h
Punt 7- Punt d’Informació Juvenil d’HortaGuinardó
C.Horta, 71
934 202 595 / punt7@punt7.org

Dimarts 17 a 20 h
Punt d’Informació Juvenil Garcilaso-Sant Andreu
Espai Jove Garcilaso
C.Garcilaso, 103
932 562 959 / pijgarcilaso@bcn.cat

Dimarts 17 a 20 h
Punt d’Informació Juvenil Sant Martí
Antena Clot - Camp de l'Arpa del Punt d’Informació
Juvenil Sant Martí
EAMP - Pl. Carme Monturiol, 10
934 982 743 / pijsantmarti@bcn.cat

Divendres 10.30 a 13.30 h
CIAJ
C. Sant Oleguer, 6-8
934 422 939 / ciaj@bcn.cat

Dimecres 17 a 20 h
Punt d’Informació Juvenil Sarriá-Sant Gervasi
Casal de Joves Casa Sagnier
C.Brusi, 61
934 140 195 / informaciojoves@casasagnier.net

ASSESSORAMENT MOBILITAT INTERNACIONAL
BARCELONÈS
Dilluns 16 a 20 h i dimecres 12 a 20 h

Divendres de 17 a 20 h
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Oficina Jove d’Emancipació
Casa de Cargols
C.del Llobregat, 127-141, L'Hospitalet de Llobregat
934 487 372 / mobilitatjove@l-h.cat

Centre Polidor
Rambleta s/n, Sant Adrià de Besòs
934 627 446 / europajove@barcelones.cat

Dilluns a dijous 17 a 20 h
Centre Europa Jove
Mas Fonollar
C.Sant Jeroni, 1-3, Santa Coloma de Gramenet
933 850 550 / europajove@barcelones.cat

Dilluns i dimarts 17 a 20 h
OJE Oficina Jove d’Emancipació
C. Àngel Guimerà 36, Esplugues de Llobregat
661 587 690 / jove.emancipacio@esplugues.cat

Dilluns de 17 a 20 h
CIREJ
C. Francesc Layret, 61-71, 3ª, Badalona
934 832 934 / cirej@barcelonesjove.net

