
MOBILITAT INTERNACIONAL 

El món a les teves mans



QUIZ	  

•  No cal tenir coneixement d'idiomes abans de 
marxar. V/F


•  A Suècia guanyes molts diners. V/F

•  La preparació del teu projecte per viure a fora és:
a. Una setmana
b. 3 mesos
c. 6 mesos
d. Un any  

	  



QUIZ	  

•  Per marxar a fora puc continuar cobrant l'atur. (si ho 
estic cobrant)

a. No
b. Sí, tot el que em queda
c. Només tres mesos d’atur

•  “Vaig a provar sort” és un bon argument per marxar 

fora. V/F 

•  A Alemanya els joves s’emancipen a la mateixa edat que 

a Espanya. V/F
	  



ESTADÍSTICA 



Motors i Frens 















Què ens impulsa o �
ens motiva a marxar?


Què  ens frena o �

ens fa por de marxar?


 



Xoc Cultural 



QUE HAS DE PREPARAR? 

CHECKLIST 

•  Estalvis 

•  Paperassa 

•  Visita	  prèvia	  al	  país 

•  Visita	  al	  consolat	  del	  país 

•  Què	  fer	  quan	  estàs	  cobrant	  una	  prestació	  com	  l'atur. 

•  Coneixement	  de	  l’anglès	  i	  de	  l'idioma	  del	  país	  on	  vas. 

•  Estar	  buscant	  una	  feina 

•  Allotjament 

•  Seguretat	  Social 

•  Homologar	  la	  Ftulació 
 



ESTUDIAR EL IDIOMA 



















AGÈNCIES
- Cursos oficiales




POR LIBRE
- Meet Up

-  Tandem de idioma






EUROPASS vs RESUME 

 

EUROPASS 

•  hHp://europass.cedefop.europa.eu/es/home 
 

Resume 

•  hHp://www.kent.ac.uk/careers/cv.htm 
 



EUROPASS 



RESUME 



RESUME 



ENTREVISTA 

Simulator 

Per practicar entrevistes en Inglés
Simulator de entrevistas: 
-  www.myinterviewsimulator.com
 

Com practicar 
Investiga sobre el pasís, que són els seus 
costums… 



HOMOLOGACIÓ 

Homologació

Els i les estudiants que vulguin accedir a centres educatius o busquin una 

feina qualificada a l’estranger s’han d’informar als Centres  Nacionals 

d’Informació sobre el Reconeixement Acadèmic (NARIC) i sobre com 

convalidar i homologar els seus títols acadèmics de manera que tinguin 

validesa fora d’Espanya.



Centres  Nacionals d’Informació sobre el Reconeixement Acadèmic 
(NARIC): 
•  http://www.enic-naric.net/
•  En barcelona pots visitar: SARU
 



TREBALL 

Treball

La xarxa EURES ofereix vacants d'ocupació a 31 països europeus, 

currículums de candidats interessats, cosa que cal saber per viure i 

treballar a l'exterior i molt més: 

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es



Treball Temporal

•  www.seasonworkers.com

•  www.seasonaljobs365.com
 



AU-PAIR 

És	  una	  de	  les	  maneres	  més	  conegudes	  de	  treball	  temporal	  a	  l’estranger	  i	  consisteix	  a	  

conviure	  amb	  una	  família	  i	  ajudar-‐los	  amb	  la	  cura	  dels	  infants	  i/o	  algunes	  tasques	  

domèsFques	  a	  canvi	  de	  l’allotjament,	  la	  manutenció	  i	  una	  peFta	  quanFtat	  de	  diners.	  

Les	  hores	  que	  es	  dediquen	  a	  treballar	  per	  la	  família	  oscil·∙len	  segons	  el	  programa	  i	  el	  

tracte	  acordat	  amb	  la	  família	  i	  van	  de	  les	  3	  a	  les	  7	  hores	  diàries	  amb	  un	  o	  dos	  dies	  

lliures	  a	  la	  setmana. 

 

www.aupair-‐world.net	   
 



ESTUDIAR 

Univestitats 
Enic	  Naric	  és	  el	  portal	  que	  agluFna	  informació	  de	  les	  universitats	  en	  el	  
món: 
www.enic-‐naric.net/ 
 

Study in Europe: 
llicenciatura, màster, doctorat, cursos
www.studyportals.eu 
Universia: Estudis al món. 
http://internacional.universia.net/ 



PRACTIQUES 

DURANT LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 
Erasmus 
Este	  programa	  permite	  estudiar	  una	  temporada	  en	  el	  extranjero. 
esn.org 
 
DURANT ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Leonardo ó Eurodyssee 
A	  terminar	  tus	  estudios,	  te	  da	  una	  oportunidad	  de	  trabajar	  un	  periodo	  en	  el	  
extranjero.	  (InsFtució	  educaFo	  o	  Soc) 
 
Mi Primer Empleo Eures 
hHp://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/
encontrar_empleo_europa/tu_primer_empleo_eures.html 
 
ARGO: www.becasargo.es/inicio/ 



ERASMUS + 

Aquest	  programa	  se	  centra	  en	  l'aprenentatge	  formal	  i	  informal	  més	  enllà	  de	  les	  

fronteres	  de	  la	  UE,	  amb	  una	  clara	  vocació	  d'internacionalització	  obrint-‐se	  a	  tercers	  

països	  amb	  l'objecFu	  de	  millorar	  les	  capacitats	  educaFves	  i	  formaFves	  de	  les	  persones	  

per	  fomentar	  l’ocupació	  d'estudiants,	  professorat	  i	  treballadors	  i	  treballadores. 

 

www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html 
 



ERASMUS + 

 

	  Participació activa  Ciutadania 
europea  

Solidaritat       Igualtat  Voluntariat
Diversitat    Inclusió social 

Intercanvi    Creativitat Educació no 
formal  Atur           Emprenedoria    
  OcupacióConductes sostenibles Medi 

ambient         Visibilitat Joves i 
entitats juvenils 

 



INTERCANVIS 

•  Grups de joves (2-3 o més)

•  13 – 30 anys

•  De diversos països Europa

•  5 - 21 dies (normalment 10) 

•  Compartir, reflexionar 

•  Temàtica concreta





VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=XLsjeARuqVg



VOLUNTARIAT 

SVE 
•  1 jove

•  17 – 30 anys

•  A diversos països Europa

•  2-12 mesos 

•  Tasca

•  Temps lliure



 



VOLUNTARIAT 

Camps de Treball
•  1 grup de joves 

•  18 – 35/+ anys

•  A/De diversos països món

•  2-3 setmanes 

•  Tasca

•  Temps de reflexió

•  Temps lliure	  

Video
https://www.youtube.com/watch?v=MhNYtNmru-Q&list=UUNONgKiI-C5RktLI5NcYirg


 



TURISME ALTERNATIU

Descobreis el món vivint i treballant de 

voluntari el temps que vols!
•  WOOF: www.wwoof.org

•  WORK AWAY: www.workaway.info
 



EURODESK 

Eurodesk	  és	  la	  plataforma	  sobre	  Europa.	  Una	  xarxa	  de	  coordinadors	  a	  nivell	  nacional	  i	  

amb	  mes	  que	  900	  socis	  locals	  i	  regionals.	  En	  mes	  que	  30	  països,	  Eurodesk	  ofereix	  una	  

qualitat	  alta	  d'informació	  relacionada	  amb	  Europa	  per	  a	  joves	  i	  persones	  que	  treballen	  

amb	  joves.	   
 
Per	  respondre	  totes	  les	  preguntes	  relacionades	  amb	  Europa	  consulta’n	  la	  pàgina. 
 

Deadline Reminder 

Per	  estar	  a	  l’aguait	  de	  totes	  les	  oportunitats	  de	  finançar	  projectes	  relacionats	  amb	  

educació,	  cultura,	  esport	  i	  joventut: 
•  www.eurodesk.org 
 



ALLOTJAMENT 

Estudiants 	  
•	  El	  fòrum	  d'Erasmus:	  www.erasmusu.com	  

•	  www.studentaccommodaFon.org	  

•	  www.iagora.com 
 

Casas	  
A	  cada	  país	  hi	  ha	  un	  sistema	  propi	  per	  trobar	  una	  casa	  de	  lloguer:	  per	  una	  immobiliària	  

o	  a	  través	  d’insFtucions	  locals	  com	  l'ajuntament.	  Millor	  consultar	  a	  fòrums	  d’internet	  

o	  al	  consolat	  del	  país. 
 



ALLOTJAMENT 
ALTERNATIU 

A curt termini	  
GraFs:	  
•	  www.stay4free.com	  

•	  www.couchsurfing.com 

	  

Ecòmics:	  
•	  www.hihostels.com	  	  

•	  www.hostelworld.com 
 



GRÀCIES per la VOSTRA ATENCIÓ 







Mes info: 
ELPUNT@SANTBOI.CAT 

 


