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ESTUDIAR A L’ESTRANGER

ESO I BATXILLERAT
Si estàs pensant en fer un curs acadèmic fora del teu país durant un curs d’ESO o de
Batxillerat, ho pots fer per lliure o acompanyada d’una agència.

A TRAVÉS D’UNA AGÈNCIA:
És  recomanable  que  ho  facis  a  través  de  l’AECAE (Agrupació  Educativa  de  Cursos
Acadèmics  a  l’Estranger),  que  agrupa  agències  de  confiança  especialitzades  en
l’organització de cursos acadèmics fora d’Espanya, tant d’ESO com de Batxillerat.
Un cop escollida l’agència, els preus poden variar en funció del pack que s’esculli o dels
tràmits que es realitzin, com cercar instituts, tràmit de visat, matriculació, família d’acollida
o gestió de l’homologació dels títols quan tornis.
L’AECAE forma part  de  l’ASEPROCE (Associació  Espanyola  Promotora  de  Cursos  a
l’Estranger). 
Troba més informació a: https://www.aseproce.org/aecae/

PER LLIURE:
Per poder fer-ho per lliure, hauràs de preparar la teva anada i la teva tornada per anar
més segur@.

1. Hauràs de verificar  que l’escola  on  vulguis  anar  a  fer  el  curs acadèmic estigui
reconeguda pel sistema educatiu del país, pel Ministeri d’Educació d’aquest país.
Pots entrar als diferents links per poder informar-te:

Eurydice: Xarxa  europea  de  sistemes  i  polítiques  educatives.  Trobaràs  tota  la
informació relacionada amb els diferents sistemes educatius:
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en

Study in Europe: més informació sobre els sistemes educatius.
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles_es

Portal Europeu de la Joventut: En aquest, es pot cercar per països
https://europa.eu/youth/EU/learning/school-and-university_es

ERYICA: aquest és un portal d’informació i assessorament juvenil.
http://eryica.org

2. Hauràs de consultar la taula d’equivalència per a la convalidació dels diplomes a
través de la pàgina del Ministeri d’Educació d’Espanya.

3. Convalidació de títols: a partir de 4t d’ESO has de convalidar tots els títols que
realitzis a  l’estranger per a què siguin vàlids a Espanya. Aquesta sol·licitud haurà
d’anar acompanyada dels certificats o títols acadèmics amb la traducció jurada i
legalitzada (en el cas de ser països extracomunitaris).
http://queestudiar.gencat.cat/es/homologacio/
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ALTERNATIVA:
Els programes escolars de l’AFS Intercultural et donen la possibilitat d’anar a una escola
de  caràcter  públic,  de  viure  amb  una  família  i  de  participar  en  una  sèrie  d’activitats
d’enriquiment intercultural.
Per participar has de tenir entre 15 i 18 anys i pots triar la durada de l’estada entre 2, 3, 6
o 10 mesos a 20 països. Pots demanar beques per al programa escolar anual.
L’AFS  és  una  organització  internacional  de  voluntaris,  subvencionada  pels  ministeris
espanyols d’educació, sanitat i el de política social i igualtat. 
Per saber-ne més, informa’t al web: www.afs-intercultura.org

BATXILLERAT INTERNACIONAL

El  batxillerat  internacional  (BI)  és  un  itinerari  curricular  específic  determinat  per
l'Organització  del  Batxillerat  Internacional  (IBO)  per  fomentar  l'excel·lència  educativa  i
l'aprofundiment curricular, que va adreçat a alumnes amb un alt interès per l'aprenentatge.
A Catalunya, es pot obtenir la doble titulació de batxillerat i batxillerat internacional en sis
centres públics i en diversos de privats.
Està destinat a joves d’entre 16 i 19 anys amb ganes d’aprendre i superar-se.
El  fet  de  cursar  un  batxillerat  internacional  et  permet  entrar  a  les  universitats  i  a  les
escoles tècniques sense haver de fer la selectivitat.

El pots realitzar a través de:
- Colegios del Mundo Unido: https://www.es.uwc.org/home
- Interancional Baccalaureate Organitation: www.ibo.org/es

Més informació: https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat/doble-titulacio/batxillerat-
internacional/

BEQUES PER A ESO I PER A BATXILLERAT INTERNACIONAL

BEQUES iEduex:
iEduex és una agència especialitzada en educació internacional  que ofereix un servei
complet de disseny i gestió de programes escolars internacionals.
El  programa  de  beques  iEduex  USA  és  un  programa  d’ajudes  destinades  a  joves
estudiants  d’entre 15 i 18 anys i mig que vulguin anar a estudiar un any als Estats Units.
Per aconseguir accedir-hi cal ser estudiant d'ESO sense haver finalitzat els estudis i haver
obtingut una nota mitjana de 6 en el curs escolar anterior. La dotació de les beques varia
entre els 1500 i els 3000€. 
https://ieduex.com/programa-becas/

BEQUES AMANCIO ORTEGA:
El  programa  de  beques  de  la  Fundació  Amancio  Ortega  té  per  objectiu  facilitar
l’aprenentatge de  l’anglès  i  la  immersió  en  la  cultura  estrangera  de joves  d’instituts  i
col·legis espanyols durant un any acadèmic. Els alumnes seleccionats conviuran amb una
família d’acolliment i cursaran Grau 11 (nivell equivalent a 1r de Batxillerat).
La beca cobreix el 100% del cost del curs escolar al Canadà o als EEUU: el viatge, la taxa
d’escolarització, l’allotjament, la convalidació dels estudis, la manutenció en una família
d’acollida, l’assegurança mèdica i d’accidents i el suport durant els deu mesos d’estada.
http://becas.faortega.org/
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BEQUES EUROPA:
És una iniciativa proposada pel Banco Santander i la Universidad Francisco de Vitoria per
potenciar el talent i premiar l’excel·lència.
Becas Europa selecciona als 50 millors alumnes preuniversitaris per a compartir amb ells
l’experiència  d’un  viatge  de  20  dies  per  Europa,  visitant  les  principals  universitats  i
participant  en  el  programa  de  conferències,  trobades  amb  persones  del  primer  món
acadèmic, polític i cultural, i participant en activitats culturals i d’oci.
El procés de selecció comença a 1r de Batxillerat i acaba a 2n. El programa consisteix en
diferents fases de selecció,  des de la convocatòria que té lloc al  gener,  el  procés de
selecció  que  es  duu  a  terme a  l’estiu,  i  la  publicació  dels  seleccionats  que  es  fa  al
desembre.
www.becaseuropa.es

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els estudis de caire professional són els relacionats amb el mercat de treball  i  l’àmbit
d’ocupació.  Aquests  són  una  branca  que  varia  molt  d’un  país  a  l’altre.  Per  això,  és
recomanable informar-se bé sobre els sistemes educatius i les formacions oficials dels
països en relació amb l’Estat Espanyol.

Per saber-ne més, entra als enllaços següents:
- Todo FP: http://todofp.es/profesores/europa/fp-europa/webs-fp.html
- CEDEFOP (Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional):

http://www.cedefop.europa.eu/

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

La  Formació  Professional  Dual  és  la  modalitat  d’FP en la  què  l’estudiant  combina la
formació  en  un  centre  educatiu  amb  una  activitat  empresarial.  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. Els països
on fa més temps que s’imparteix aquesta modalitat són França i Alemanya.
Existeixen unes beques de mobilitat que les ofereix l’organització Bridge4Mobility per anar
a cursar una FP dual remunerada a Alemanya i obtenir la doble titulació. El programa es
diu B4MAZUBI i ofereix tant allotjament com ajudes per la mudança i suport lingüístic. 
Més informació: http://www.bridge4mobility.com

També hi ha altres programes de FP Dual: 
Talents for europe: https://talents-for-europe.eu/
Connectum: http://www.connectum.es/es/

BEQUES ERASMUS+ PER A FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els centres educatius poden tenir convenis de col·laboració amb altres centres europeus i/
o amb empreses. Ofereixen als estudiants de CFGM poder realitzar les pràctiques o la
formació DUAL en una empresa d’un altre país. 
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En el cas dels CFGM ofereixen la possibilitat de realitzar un semestre de la formació a
l’estranger. L’ajuda cobreix les despeses de desplaçament i estada i s’ha de tramitar a
través del centre.
Informa-te’n aquí:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/vocational-education-and-
training-0_es

També pots accedir al web de Xarxa FP, on trobaràs informació sobre beques de mobilitat
del programa d’Erasmus+, per a estudiants de formació professional: 
https://www.xarxafp.org/actions/vet-mobility/
 

UNIVERSITAT

Pots fer tota la carrera a l’estranger o bé per participar en algun programa per cursar un
curs o semestre en una universitat estrangera.

Si vols marxar per lliure, començant els estudis universitaris a l’estranger, o per continuar-
los, hauràs de fer una recerca d’universitats i tenir en compte el sistema educatiu del país
i els criteris d’elecció de la universitat escollida, tenint en compte els propis programes de
beques de la universitat escollida.
Sempre hauràs de convalidar els cursos ja fets, i si inicies una carrera universitària hauràs
d’homologar els estudis anteriors.

PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL

ERASMUS+:
Realitzar un any de mobilitat amb la beca Erasmus+ és una bona opció per a estudiants
que volen anar a l’estranger. Per tal d’obtenir-la s’ha de gestionar a través de la universitat
i/o escola d’origen i de la universitat de destí, les quals han de tenir “Carta d’Erasmus”. El
programa Erasmus et permet sol·licitar una ajuda econòmica, encara que amb aquesta
però no en tindràs prou per a viure al país de destí.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

BECA MOBINT:
Pots complementar la Beca Erasmus amb la beca Mobint que ofereix la Generalitat de
Catalunya. Per a sol·licitar-la és imprescindible acreditar el nivell B2 d’una de les terceres
llengües establertes en el sistema universitari de Catalunya (anglès, francès, alemany o
italià)
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-la-mobilitat-
internacional-de-lestudiantat-amb-reconeixement-academic-i-a-la-mobilitat-de-
lestudiantat-MOBINTMIF-2019

SISTEMA D’INTERCANVI ENTRE CENTRES UNIVERSITARIS ESPANYOLS (SICUE)
El programa SICUE ofereix als estudiants la possibilitat de cursar una part dels estudis en 
una universitat diferent de la seva. Per promoure aquesta forma de mobilitat hi ha diverses
beques i ajuts, com les que atorga el programa Sèneca del Ministeri d'Educació, Cultura i 
Esports. 
http://www.crue.org/SitePages/SICUE.aspx
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PROGRAMA VOLCANUS
Si  vols  estudiar  al  Japó,  aquest  programa  de  la  Unió  Europea  et  paga  el  viatge  i
l'allotjament,  t'ensenya  l'idioma  i  et  permet  de  fer  vuit  mesos  de  pràctiques  en  una
empresa (informació en anglès). 
https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

CAMPUS FRANCE
Si  t'interessa  ampliar  els  estudis  a  França,  l'Agència  Francesa  per  a  la  promoció  de
l'ensenyament  superior,  l'acollida  i  la  mobilitat  internacional  et  proposa  programes
d'intercanvi acadèmic i  professional, a més d'estades en universitats, empreses, ONG,
laboratoris i centres d'investigació i recerca. 
https://www.campusfrance.org/es

PROGRAMA D’APRENENTATGE PERMANENT
Aquest  programa,  impulsat  per  la  Unió  Europea,  promou  la  mobilitat  d'estudiants  i
professors, la cooperació entre centres educatius, l'aprenentatge de llengües i l'intercanvi
d'experiències. Inclou subprogrames en funció dels diferents nivells educatius: Comenius,
Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig, a banda d'altres programes transversals. 
http://www.sepie.es/

PROGRAMES PROPIS:
Cada universitat  pot tenir convenis bilaterals amb altres universitats de països de fora
d’Europa. Per a saber quins programes pot oferir el teu centre, posa’t en contacte amb
l’oficina de Relacions Externes del centre.
Al Portal Ploteus hi trobaràs tota la informació per a estudiants, persones que busquen
feina, treballadors, orientadors i  professors sobre com estudiar a Europa, els sistemes
d’educació en tots els altres països europeus i sobre institucions de formació. També hi
pots trobar màsters, doctorats, postgraus, carreres universitàries... 
http://ec.europa.eu/ploteus/

DOCTORATS I MÀSTERS

També pots estudiar un doctorat  i/o màster a l’estranger.  Moltes de les convocatòries
s’obren un cop a l’any, així que és adient informar-se amb temps sobre les beques i la
documentació necessària.

ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREES:
Aquest  programa  ofereix  unes  beques  per  a  realitzar  màsters  i  doctorats  que
s’imparteixen conjuntament entre dues o més universitats, tant de països que formen part
de la UE com països de fora d’aquesta i que preveuen la mobilitat dels estudiants en les
universitats participants.
Els  màsters  consten  de  dos  cursos  acadèmics,  i  en  finalitzar-los  s’obté  una  titulació
conjunta  Erasmus Mundus.  Cada sol·licitant  pot  inscriure’s  a  un màxim de 3 màsters
conjunts.
Per a més informació accediu al web: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/
erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
Les beques cobreixen els costos de la matrícula i transport i una quantitat mensual per  la
manutenció de l’alumne.
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BEQUES DE GRAUS, POSTGRAUS, DOCTORATS I MÀSTERS

BEQUES RAFAEL DEL PINO:
Per a estudis de postgrau,màsters i doctorats. Per acabar la carrera a l’estranger cal tenir
un bon nivell d’anglès i de l’idioma del país demanat.
http://www.frdelpino.es/category/02becas/01becas-para-estudios-de-posgrado/

BEQUES IBEROAMÈRICA:
El  Banco de Santander  promou l’intercanvi  d’estudiants d’universitats  espanyoles i  les
principals  universitats  d’Iberoamèrica.  Estan  dirigides  a  estudiants  matriculats  a  les
universitats espanyoles participants. La durada és de 6 mesos i la dotació de 3000€ per a
estudiants i 5000€ per a investigadors (estudiants de doctorats).
http://www.becas-santander.com/

BEQUES OBRA SOCIAL “LA CAIXA”:
Beques  per  a  cursar  estudis  de  postgrau  en  una  universitat  o  centre  d’ensenyament
superior de països d’Europa, EUA, Canadà, Àsia i Austràlia. Els estudis són de màster o
doctorat.
http://obrasociallacaixa.org/ca/educacion-becas

BEQUES FULLBRIGHT:
Beques per a la realització d’estudis de màster en arts, humanitats i ciències socials als
EUA. Durada de 12 mesos. Cobreix la manutenció, matrícula i transport.
https://fulbright.es/

BEQUES FUNDACIÓN RAMÓN ARECES:
Beques  per  a  doctors/es  per  a  la  realització  d’estudis  en  universitats  i  centres
d’investigació a l’estranger (química, biomedicina, física i matemàtiques); amb una dotació
de  fins  a  2200€  mensuals.  També  per  a llicenciats  en  matèries  de  ciències  socials,
economia i dret, amb una dotació de 1650€ mensuals.
http://www.fundacionareces.es/

BEQUES FUNDACIÓN IBERDROLA:
Beques per a la realització de postgraus relacionats amb l’energia i el medi ambient als
EUA i al Regne Unit. Cobreix la matrícula, el viatge, l’assegurança i una mensualitat.
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/fundacion/formacion-e-investigacion

BEQUES ICO:
Beca per  fer  un  any d’estudis  de  xinès a  la  Xina  per  a  titulats  superiors  que tinguin
coneixements previs de l’idioma.
https://www.fundacionico.es/internacional-formacion/

BEQUES ARGO GLOBAL:
Aquest  projecte,  adreçat  a  titulats  de qualsevol  universitat  de l'Estat  espanyol,  ofereix
pràctiques formatives a empreses a Europa, Estats Units, Canadà i Àsia, d'entre 3 a 12
mesos de durada. 
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/202292/
ficha.html
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ESTUDIAR IDIOMES A L’ESTRANGER

A  TRAVÉS D’UNA AGÈNCIA:
S’ofereixen cursos d’idiomes, allotjament o manutenció i/o activitats culturals i de oci.
ASEPROCE  és  una  entitat  sense  ànim  de  lucre  que  garanteix  que  les  empreses
associades ofereixin informació i assessorament. Mireu el web: www.aseproce.org

PER LLIURE: 
Hi ha diferent  maneres de poder aprendre un idioma de manera lliure a l’estranger…
agafa idees als webs:

- Directori d’escoles d’idiomes de tot el món: 
http://www.europa-pages.com/index.html

- Recerca de cursos per lliure: www.coursefinders.com

PER INTERNET:
Hi ha diferents plataformes per on podeu aprendre idiomes per internet. Us deixem alguns
webs per a què pugueu investigar una mica:

- Open Language Exchange: pots trobar una altra persona amb qui practicar l’idioma
que  vulguis  o  amb  un  nadiu que  està  aprenent  la  teva  llengua.  Et  facilitarà
pràctiques en línia amb plans d’estudis, espais per a xats, diccionaris en línia, jocs
de  vocabulari… A  https://www.openlanguageexchange.com/ i  també  a
http://www.conversationexchange.com

- EOI-IOC:  és  l’oferta  educativa  d’anglès  via  online  de  l’IOC.
https://ioc.xtec.cat/educacio/eoi

- Xarxa local de Couchsurfing: es tracta d’una xarxa per a intercanviar l’aprenentatge
d’idioma amb l’hospitalitat, acollir a viatgers. http://www.couchsurfing.org/

- Meetup:  hi  ha  grups  de  converses  i  activitats  per  a  practicar.
http://www.meetup.com/
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TREBALLAR A L’ESTRANGER

Anar a treballar  l’estranger  és una de les experiències més enriquidores i  que et  fan
créixer més com a persona, a més a més, marxar fora de la teva zona de confort farà que
el teu currículum vitae creixi fent-lo més atractiu per a futures ofertes laborals.

En aquests webs hi trobaràs molta informació:
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/treballar_a_l_estranger/
http://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage

FEINES NO QUALIFICADES

Per a aquestes feines no és necessari tenir cap formació específica o professional. El teu
nivell d’idiomes sí que et condicionarà quines feines podràs o no assumir.
Algunes feines que podràs trobar si no tens cap formació específica són:
- Treball en hostaleria: cambrer/a, netejador/a, recepcionista... Són feines habituals

en temporada alta, en les que s'acostuma a treballar de 10 a 12 hores.
- Agricultura:  són  feines  estacionals,  entre  juny  i  setembre  en  moltes  zones.

Normalment es garanteix allotjament i manutenció. Es centra en la collita de fruita o
verdura i ajudar a les granges.

- Treball  en serveis:  feines en botigues,  parcs  nacionals,  parcs temàtics,  guies,
creuers, temporalment de monitor i/o animador.

AU-PAIR:
Ser i  fer  d’au-pair  és l’experiència d’anar a un altre país amb l’objectiu d’aprendre un
idioma  a  la  vegada  que  cuides  d’infants  en  una  família.  A  canvi  de  fer  tasques
domèstiques i de tenir cura dels infants, es garanteix la manutenció, l’allotjament i un petit
sou; i a vegades es combina amb classes d’idiomes.
Alguns consells que us donem si voleu optar per aquesta opció és que verifiqueu que
l’agència amb la que feu el contracte sigui legal, ho podeu fer al web www.iapa.org 
Hauríeu de verificar la quota d’abonament abans de marxar, posar-te en contacte amb la
família i confirmar la veracitat de la necessitat. Per últim, informar-te bé de la zona a la
que aniràs, ubicació de l’allotjament i les possibilitats de desplaçaments.
Altres webs per investigar sobre el tema són: 

- Au-pair World: www.aupairworld.com
- International Au Pair Association (IAPA): http://www.iapa.org
- AEPA Asociació Espanyola del programa au-Pair: 

ttp://spanishaupairassociation.com/

Requisits per fer d’au-pair:
Has de tenir entre 17 o 18 anys i fins a 30 anys. El salari oscil·la entre 70-90€/setmana en
funció dels infants a càrrec i les hores de feina. S’ha de signar un contracte i has d’estar
donat d’alta de la seguretat social, sinó seria il·legal. Les jornades varien en funció de
cada família, entre 3 i 7 hores per dia, tenint dos dies lliures a la setmana. Les feines d’au-
pair duren d’entre 3 a 6 mesos.
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FEINES QUALIFICADES

S’entén  que  una  feina  qualificada  va  ben  relacionada  amb els  estudis  i  l’experiència
laboral que tinguis, i, generalment, no hauria de ser només temporal.
S’han de complir uns requisits per poder ser demandant de feines qualificades: tenir els
estudis acabats relacionats amb la feina que busques i tenir un mínim de nivell de l’idioma
del país de destí.

Hi ha diferents maneres de buscar feina a l’estranger:
- Agències  de  treball:  Faciliten  els  tràmits  i  gestions,  i  proporcionen  feina

qualificada i no qualificada.
- Autocandidatura: Contactar directament amb l’empresa, enviar el currículum i una

carta de presentació a les empreses que t’interessen. 
- Borses de treball per internet: És fàcil i ràpid.

XARXA EURES (EUROPEAN EMPLOYEMENT SERVICES)

Integrada per tots els serveis públics d’ocupació dels països de l’espai econòmic europeu.
La xarxa funciona com una oficina de treball d’àmbit europeu. Tenen diferents ofertes i
programes d’ajudes econòmiques durant els primers mesos de destí i cursos d’idiomes. 
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage

ERASMUS PER A JOVES EMPRENEDORS

Per gaudir d’una experiència com aquesta cal tenir ganes d’aprendre d’altres empreses o
negocis similars a Europa, has de ser jove emprenedor, fins als 30 anys i tenir un projecte
de negoci que tingui com a màxim 3 anys de vida, i tenir un pla d’empresa elaborat.
Consisteix en una estada de 3 mesos i es caracteritza per ser una enriquidora experiència
per als nous emprenedors per a què aprenguin a dirigir  els seus negocis a través de
l’experiència i el fet de conviure estretament amb un empresari d’acollida.
Per a més informació entra al web https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER

Les pràctiques laborals són un bon complement a la pròpia formació i experiència, i si són
a l’estranger s’incrementa el valor, ja que hi ha l’afegit de l’idioma.
Però cal ser curosos i tenir en compte que cal establir contractes laborals de pràctiques i
formació, per a què es garanteixin els drets i deures de treballadors i empreses.

PROGRAMA TLN MOBILICAT

TLN  Mobilicat  és  un  projecte  finançat  pel  Fons  Social  Europeu  i  dirigit  des  de  la
Generalitat de Catalunya a través del programa de Garantia Juvenil.
El  projecte  de Garantia  Juvenil  és  una iniciativa  d’àmbit  europeu  que  té  per  objectiu
principal reduir l’atur juvenil.
A  través  d’aquest  programa,  els  joves  inscrits  al  registre  de  Garantia  Juvenil  tenen
l’oportunitat de gaudir d’una beca per realitzar pràctiques professionals a l’estranger. 
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Aquest programa té per objectiu millorar els perfils professionals dels joves perfeccionant
les  seves  competències  personals  en  estades  laborals  de  pràctiques  en  empreses
públiques i privades de la Unió Europea.
Aquest  projecte  garanteix  classes  d’idiomes  segons  el  destí  i  tallers  de  preparació
intercultural. També inclou l’experiència laboral no remunerada en el sector de la seva
elecció, allotjament, viatge d’anada i tornada, assegurança i manutenció. Tot això amb un
seguiment i tutorització personalitzada durant tot el projecte.
Més informació: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/ambits/mobilitat-laboral/
programa-tln-mobilicat/index.html

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS REMUNERADES

EURODISSEA: 
Està destinada a joves europeus de entre 18 i 30 o 32 anys amb coneixements de la
llengua estrangera, inscrits al SOC i en situació d’atur o de treball precari.
Ofereix  la  possibilitat  d’adquirir  experiència  professional  i  personal  i  millorar  el
coneixement  i  l’ús  d’un  idioma  estranger,  mitjançant  la  realització  de  pràctiques  en
empreses. Són pràctiques professionals d’entre 3 i 7 mesos, remunerades amb una beca
mensual que permet atendre les despeses de manteniment, allotjament i transport local,
així com gaudir d’una formació lingüística, a càrrec de la regió d’acollida.
http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html

ERASMUS+ for traineeships: 
L'objectiu  és  ajudar  als  estudiants  a  adaptar-se  a  les  exigències  del  mercat  laboral
europeu,  obtenint  coneixements  específics  i  millorant  la  comprensió  de  la  situació
econòmica i social del país on estigui adquirint l’experiència laboral.
Aquest programa ofereix oportunitats als estudiants per tal de realitzar les pràctiques en
empreses o institucions d’altres països europeus, amb una durada d’entre 2 i 12 mesos.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en

BEQUES PER FER PRÀCTIQUES INTERNACIONALS

BEQUES MAEC-AECID:
Programa de beques de gestió a càrrec del Col·legi d’Europa, per a pràctiques de disseny
gràfic,  ajudes  a  joves  creadors,  estades  formatives  en  acadèmies  de  la  llengua  o
programes de lectorats, entre d’altres. Les convoca el Ministerio de Asuntos Exteriores y
de  Cooperación  mitjançant  l’Agència  de  Cooperació  Internacional  para  el  Desarrollo
(AECID). Es tramiten en línia en els terminis que estableixen les convocatòries. 
http://www.aecid.es/Es/

BEQUES ARQUIA:
Per a estudiants d’arquitectura i joves arquitectes que ja estiguin llicenciats.
https://fundacion.arquia.com/es-es/convocatorias/

BEQUES DE LA COMISSIÓ EUROPEA:
Destinades a joves graduats en administració i gestió de projectes a diverses institucions
de la UE. 
www.ec.europa.eu/stages
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BEQUES UNESCO:
Adreçades a persones graduades en dret, recursos humans, relacions internacionals, etc. 
https://en.unesco.org/careers

BEQUES FARO: 
Per a estudiants d’últim curs o graduats a universitats d’Europa, EEUU, Àsia i Oceania.
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-
ayudas/practicas-empresas-organismos/faro-estudiantes.html

LECTORATS INSTITUT RAMON LLULL:
Convocatòries de selecció de professorat d’estudis catalans a les universitats d’arreu amb
les quals col·labora l’Institut Ramón Llull per a cobrir les vacants.
http://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/seleccio_professors.cfm
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VOLUNTARIAT INTERNACIONAL

A TRAVÉS D’UNA ENTITAT

CAMPS DE TREBALL INTERNACIONALS

Destinat a joves a partir de 14 anys, entre 15 i 20 dies d’estada.
Els camps de treball internacional són estades generalment d’estiu en què es combinen
les activitats lúdiques i de lleure amb la col·laboració en un projecte, realitzant tasques de
servei  a  la  comunitat,  ja  sigui  ajudant  a  persones,  fent  tasques  de  manteniment  de
protecció  de  la  natura,  intervencions  en  el  patrimoni,  festivals  o  tasques  de  tipus
arqueològic.
Normalment l’idioma vehicular és l'anglès. Tot i  així,  n’hi ha que utilitzen el castellà, el
francés o l’alemany.

Als següents enllaços trobareu informació dels camps de treball disponibles:
http://www.cocat.org/
http://www.sci-cat.org

També hi ha camps de treball a Catalunya:

- Camps de treball a Catalunya per joves catalans: es desenvolupa a Catalunya i
els participants són joves menors d’edat residents a Catalunya. Són promoguts per
la Direcció General de Joventut i gestionats per entitats i associacions d’educació
en el lleure catalanes.

- Camps  de  treball  a  Catalunya  d’intercanvi  amb  la  resta  de  l’Estat: es
desenvolupa  a  Catalunya  i  els  participants  són  joves  menors  i  majors  d’edat
residents a Catalunya, i també procedents de la resta de comunitats autònomes,
amb  intercanvis  de  places  amb  organismes  de  Joventut  de  les  comunitats
autònomes.

- Camps de  treball  a  Catalunya  d’intercanvi  internacional: es  desenvolupa  a
Catalunya i els participants són joves majors d’edat residents a Catalunya i també
joves  procedents  de  tot  Europa.  Els  intercanvis  es  fan  gràcies  a  acords  amb
associacions i organismes internacionals de voluntariat.

CAMPS DE SOLIDARITAT

Destinats a joves a partir dels 18 anys i fins als 21. La durada és d’entre 3 mesos i 1 any.
Cada any hi ha ONGs que presenten propostes per fer vacances solidàries: camps de
treball, viatges de turisme responsable, estades solidàries i brigades internacionals, entre
d’altres.  Diferents  opcions  de  conviure  amb  persones  d’altres  cultures  i  saber  com
treballen les organitzacions locals.
Abans del viatge, la majoria d’ONGs ofereixen una formació especialitzada obligatòria per
a aprofundir en la realitat de la cultura i per fomentar la convivència de grup.
També s’ha de tenir en compte la realització d’un treball després del viatge. La idea és
que els qui  hi  ha participat divulguin allò que han après,  i  contribueixin a sensibilitzar
l’entorn sobre les causes injustes que afecten a aquell país.
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Més informació:

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/participacio_i_solidaritat/cos-europeu-de-solidaritat/
projectes-de-solidaritat/

https://xarxanet.org/etiquetes/general/camps-de-solidaritat

http://www.solidaries.org/directori-d-entitats/

www.setem.org/site/cat/catalunya

PER LLIURE
Existeixen diverses xarxes d’intercanvi  on et poses en contacte directe amb entitats o
persones que sol·liciten voluntaris:

https://www.workaway.info/: intercanvi de feina amb allotjament i manutenció.

https://www.helpx.net/: llistes de granges orgàniques i no orgàniques, residències, cases
de pagès, ranxos, albergs, vaixells de vela que conviden a voluntaris a fer una estada
curta a canvi de menjar i allotjament.

www.wwoof.net : posa en contacte a grangers amb persones que volen treballar en una
granja a canvi d’allotjament i manutenció.

www.hacesfalta.org:  ofereix  una  àmplia  llista  de  països  on  fer  voluntariats  a  través
d’ONGs. També ofereix oportunitats laborals remunerades.

https://www.unv.org/es: informació sobre les oportunitats de servei voluntari a l'ONU.

https://www.goabroad.com/volunteer-abroad: llista extensa d'activitats de voluntariat amb
organitzacions de tot el món.

https://www.sabatica.org/:  Aquesta  empresa promou programes de treball,  voluntariat  i
formació  arreu  del  món,  i  dissenya  propostes  personalitzades  segons  els  desitjos,
recursos i temps disponible de cadascú. El cercador de la web et permet trobar propostes
per països, per tipus de programa, per durada i per dates d'inici.

https://yamuna.org/: Aquesta ONGD amb seu a Barcelona, treballa per contribuir en la
disminució dels nivells de pobresa en què es troben grans segments de la població de
Madagascar. Centren la seva tasca en la reinserció socioeconòmica de la dona i en la
protecció de la infància en els àmbits de la salut, la nutrició i l’educació. També realitzen
accions a l’Índia.
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A TRAVÉS D’ERASMUS+
El Servei de Voluntariat a Europa és per a joves d’entre 17 i 30 anys, amb estades de 3
mesos a 1 any.
L’SVE és una experiència d’aprenentatge en l’àmbit d’educació no formal, on els joves
voluntaris milloren o adquireixen competències per als seu desenvolupament personal i
educatiu, així com per a la seva integració social.
El  projecte  es  pot  centrar  en  diverses  temàtiques  com:  cultura,  esports,  joventut,
provisions socials, patrimoni cultural, art, protecció civil, medi ambient, cooperació per al
desenvolupament, etc. Sempre inclou una formació abans de la sortida, una formació a
l’arribada, una avaluació intermèdia i una avaluació final.

El voluntariat europeu és un projecte entre tres parts:
- L’entitat d’enviament: dóna suport al jove abans de la partida, l’ajuda a buscar un

projecte i s’encarrega dels tràmits administratius.
- L’entitat d’acollida: és qui proposa el projecte i és on el jove farà el seu voluntariat.

Dóna suport al jove durant tota l’estada de voluntariat.
- El voluntari: és el primer interessat, s’integrarà durant l’estada a l’entitat d’acollida

on tindrà l’oportunitat d’adquirir noves competències personals i pròpies.

Més informació a: http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/participacio_i_solidaritat/erasmus/
projectes_amb_joves/servei_voluntari_europeu/
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INFORMACIÓ PRÀCTICA 

DIFERÈNCIA ENTRE CONVALIDACIÓ I HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS

CONVALIDACIÓ HOMOLOGACIÓ

Reconeixement  de  crèdits  amb
l’objectiu  de  continuar  estudiant.  El
preu varia segons el nombre de crèdits
que s'han de convalidar

Reconeixement  d’un  títol  amb  la
intenció  d’accedir  a  una  beca,  un
doctorat,  un  màster  o  accedir  al
mercat laboral.

ENIC-NARIC: Centre  europeu  d’informació  sobre  el  reconeixement  de  diplomes
universitaris, al web: http://www.enic-naric.net/

SARU: És un servei d’informació i acompanyament, de forma personalitzada, en el procés
de reconeixement  de titulacions universitàries  estrangeres que han de tenir  efectes  a
l’Estat  espanyol.  També  ofereix  assessorament  a  persones  que  volen  emigrar  a
l’estranger,  sobre  els  tràmits  necessaris  per  accedir  o  legalitzar  titulacions emeses al
nostre país. 
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/saru/

Per homologar títols no universitaris obtinguts en altres països s’ha de:
● Contactar amb l’ambaixada del país on es van realitzar els estudis per conèixer la

documentació.
● Contactar  amb  el  Departament  d’Ensenyament  per  legalitzar  les  assignatures

cursades. 
● Postil·la: Certificar l’autenticitat de les signatures dels documents públics expedits

en un país tenint en compte el XII Conveni de la Haia. El tràmit es pot fer des del
Ministeri de Justícia. 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/

DOCUMENTACIÓ

Per moure't per la Unió Europea només necessites el document d'identitat, però si vols
anar més enllà, a la majoria de països hauràs de tenir el passaport.
Hi ha països que demanen unes condicions o documents (visats, certificats de vacunació,
divises... ) per entrar-hi. 
Cal tenir en compte que alguns d'aquests tràmits gairebé mai no es fan de l'un dia per
l'altre i, per tant, cal preveure'ls amb prou antelació.
També és interessant saber el contacte del consolat o l'ambaixada espanyola del país que
vulguem visitar, per si tenim alguna urgència, com un robatori o pèrdua de documentació
important.

Més informació:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/
Paginas/QueDeboHacerAntesDeViajarAlExtranjero.aspx
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CONSELLS SANITARIS

Pensa a garantir unes mínimes prestacions sanitàries per si et trobes malament o hi ha
una emergència sanitària. 
Has de tenir la Targeta Sanitària Individual del Servei Català de Salut, que et garanteix
l’assistència sanitària pública per tot el territori espanyol.

Si  vas  a  la  Unió  Europea  o  alguns  països  de  l’Espai  Econòmic  Europeu  (Islàndia,
Liechtenstein i Noruega), has de tramitar la  Targeta Sanitària Europea per tenir dret a
rebre  prestacions  sanitàries  públiques.  La  pots  sol·licitar  a  un  Centre  d’Atenció  i
Informació  de  la  Seguretat  Social  (CAISS)  i  per  internet:
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp

Si vas a un país de fora de l’UE, informa’t si té un conveni amb l’Estat espanyol que
garanteixi  l’atenció sanitària.  Si no és així,  l’assistència sanitària córrer a càrrec teu; i
llavors és aconsellable contractar una assegurança mèdica. 
De totes maneres, quan anem a l'estranger és interessant contractar una assegurança
mèdica per ampliar la cobertura pública i resoldre imprevistos durant el viatge.

Més informació:
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/desplacaments/

El Carnet Jove inclou una assegurança de viatge fins a 90 dies. Tot i que es tramita a les
oficines de l’entitat bancària “CaixaBank”, no cal tenir un compte amb l’entitat per tenir el
carnet. 
https://www.carnetjove.cat/ca/informacio/asseguranca

Altres consells:
- Cal tenir en compte que si anem a un país tropical caldrà posar-nos vacunes un

temps abans de marxar.
- Si  et  prens  una  medicació  habitual,  mira  de  proveir-ne  la  quantitat  suficient  o

d’assegurar-te’n que en trobaràs al país on vagis.
- És  força  útil  portar  medicaments  per  malestars  habituals:  antihistamínics,

analgèsics, repel·lents d’insectes...
- No  està  de  més  portar  preservatius,  per  no  tenir  una  experiència  de  risc  en

relacions sexuals.
- Si tenim una intolerància o al·lèrgia alimentària, cal informar-nos de l’alimentació

del país que visitarem.
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SEGURETAT

Abans de marxar és important prendre mesures de seguretat per a possibles situacions
desagradables, com robatoris o pèrdues de pertinences o documentació:

- Consultar el web del Ministeri d'Afers Estrangers i Cooperació (MAEC) per saber la
situació del país i les advertències dels possibles riscos.

- Fer fotocòpia o escanejar la nostra documentació i els bitllets de transport.
- Tenir  apuntat  en  un  paper  o  penjat  en  un  núvol  els  contactes  importants  i

informació que creiem rellevant, per si perdem el mòbil.
- Tingues en compte les mesures de seguretat bàsiques, com no exhibir pertinences

aparentment cares, deixar sola la bossa...

Més informació:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasalExtranjero/
Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx

INFORMACIÓ PER PAÏSOS

Països de la Unió Europea:
- En principi, et pots quedar en un altre país de la Unió per buscar-hi feina durant un

període suficient, que generalment són sis mesos. 
- Tens dret a inscriure’t  a les oficines d’ocupació per cerca ofertes les ofertes de

feina del país. 

Es  recomanable  posar-se  en  contacte  amb  el  Ministerio  de  Exteriores,  consolats  o
ambaixades del país de destí. 

Països no comunitaris:
- Cal passaport i visat.
- T’has d’inscriure a la oficina consular més propera.
- Has de sol·licitar el permís de residència i de treball.
- Si l’estada és superior a tres o sis mesos, hauràs de presentar un document que

acrediti que disposes de prou diners o demostrar que tens una feina. 

Es  recomanable  inscriure’t  al  registre  de  viatgers  del  ministeri  d’afers  estrangers  i
cooperació,  allà  constaran totes  les  teves dades personals  i  els  teus viatges,  perquè
estiguis localitzable en cas que hi hagi una emergència greu. 
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VIATJAR AMB DESCOMPTES

Hi ha diversos carnets amb els que pots obtenir descomptes en els teus viatges, pel
desplaçament, per activitats culturals, en l’allotjament i restaurants…
Tingue’ls en compte! Alguns són: el Carnet jove, l’Alberguista, el carnet de la universitat,
l’Student, el Teacher...

Informa-te’n aquí:
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/viatgeteca/
descomptes_per_a_joves/

A l’Oficina Jove del Baix Penedès pots tramitar els carnets alberguistes i els student i
teacher.
Més informació:
https://oficinajovebaixpenedes.files.wordpress.com/2017/04/dc3adptic-carnets-
internacionals-172.pdf

TRANSPORTS

Aeroports de tot el món: https://airmundo.com/en/airports/
Línies de bus per Europa: https://www.eurolines.eu/
Trens d’europa; https://www.eurail.com/en/plan-your-trip/eurail-timetable
Inter rail: https://www.inter-rail.org/

SERVEIS ÚTILS

Portal Europeu de la joventut: https://europa.eu/youth/EU_es
Portal educatiu de la UNESCO: https://en.unesco.org/themes/education
Europass: https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
European Youth Foundation: https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation
Eryica (Agència europea d’informació i assessorament juvenil): https://www.eryica.org/
Serveis d’informació juvenil: consulta els PIJ (Punts d’Informació Juvenil) i OJ (Oficines
Joves) de la XNEJ (Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil de Catalunya) clicant aquí 

Punts d’informació juvenil de la comarca: 

- PIJ Can Rossell de l'Arboç
977670621 pij@arbocenc.cat

- PIJ de Banyeres del Penedès
977670108 centrecivic@banyeres.altanet.org

- PIJ Centre Cívic la Patronal de Bellvei
977168435 pij@bellvei.altanet.org
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- PIJ Centre Municipal de Cultura de la Bisbal del Penedès
977169926 pij@bisbalpenedes.com

- PIJ Casal Jove de Calafell
977699009 (ext. 678) joventut@calafell.org

- PIJ de Cunit
977676292 (ext.322) joventut@cunit.cat

- PIJ Biblioteca Pública de Llorenç del Penedès
977677106 joventut@llorenc.cat

- PIJ Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys
977678529 culturastj@santjaumedelsdomenys.cat

- PIJ Santa Oliva
977666423  joventut@santaoliva.cat

- PIJ L'Estació del Vendrell
977663289 joventut@elvendrell.net

Oficina Jove del Baix Penedès
977157157
baixpenedes@oficinajove.cat
https://oficinajovebaixpenedes.wordpress.com/
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