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EUROPA: 
OPORTUNITATS DE FORMACIÓ 
I OCUPACIÓ 
 
 
Europe Direct Comunitat Valenciana, en el seu afany per difondre les oportunitats 
laborals i acadèmiques que ofereix la Unió Europea, ha actualitzat la seua guia 
Europa: Oportunitats de formació i ocupació. En aquesta nova versió, trobareu 
tots els enllaços per a poder sol·licitar pràctiques en les institucions europees, 
estudiar idiomes o trobar un treball en un altre Estat membre. 
 
Des de Europe Direct Comunitat Valenciana us animem que conegueu aquesta 
guia i, sobretot, al fet que la useu. Tenim un mandat clar de la Comissió europea 
i és el d'estar al costat de la ciutadania per a facilitar el coneixement de les 
oportunitats que la pertinença a la Unió Europea ens brinda. Aquesta guia és una 
part del compliment d'aquest mandat i per això l'oferim actualitzada. 
 
En aquests moments que estem vivint, de màxima incertesa i preocupació pel 
futur dels joves, i dels no tan joves, es fa més necessari encara, si cap, plantejar-
nos nous horitzons professionals i saber que la Unió Europea continua sent una 
finestra oberta al progrés social i econòmic.  
 
Malgrat que estem patint una de les majors crisis dels últims temps, hem de tindre 
clar que la Unió Europea, les polítiques comunes i les oportunitats que ofereix, 
són la solució. No hem de fer cas a les veus que s'alcen en contra del projecte 
europeu, al contrari, ara més que mai hem d'estar units i hem de reforçar els 
fonaments de la Unió amb més participació i més activisme europeu. 
 
 
 
 
València, octubre 2020 
 
Daría Terrádez Salom 
Directora General de Relacions amb la UE i l'Estat 
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1. APRENENTATGE D’IDIOMES 

Actualment, saber idiomes és molt necessari per al desenvolupament 
professional. En concret, la Unió Europea té ja 24 llengües oficials, a les quals 
cal sumar les llengües cooficials en alguns dels seus estats, per la qual cosa és 
un factor molt rellevant que cal tindre en compte a l’hora de formar-se. A 
continuació, s’esmenten alguns instruments per a facilitar l’aprenentatge 
d’idiomes. 
 
 

ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES 
 
Les escoles oficials d’idiomes (EOI) són una opció pròxima, assequible i 
reconeguda oficialment on t’ofereixen la possibilitat d’estudiar diverses llengües. 
A la Comunitat Valenciana, disposem d’una amplia xarxa de centres oficials 
dedicats a l’ensenyament especialitzat d’idiomes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CENTRES D’IDIOMES DE LES UNIVERSITATS 
 
A la disposició de la comunitat universitària i en moltíssimes ocasions del públic 
en general. 

http://www.eoi.gva.es/es/
http://www.eoi.gva.es/es/centres
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Normalment disposen de cursos generals durant l'any escolar, cursos intensius, 
cursos fets a mida, preparació d'exàmens, fins i tot exàmens de proves 
d'acreditació per a determinar el grau de competència i domini d'un idioma, grups 
de conversa... 
 

Universitat de València 
 
Universitat Politècnica de València 
 
Universitat Jaume I 
 
Universitat Miguel Hernández  
 
Universitat d’Alacant 

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) 
 
L'Institut Valencià de la Joventut és l'organisme encarregat de coordinar la 
política de joventut en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.  
 
Dins el camp destinat a formació en idiomes inclouen els següents programes: 

 
- Cursos d’idiomes a l’estranger 

 
Si eres jove, entre 14 i 35 anys, tens ganes de viatjar, conèixer altres 
cultures i, sobretot, practicar altres idiomes, et pots inscriure en els cursos 
d’idiomes a l’estranger que ofereix l’Institut Valencia de la Joventut. 
 
Els preus inclouen les classes de l’idioma triat, l’allotjament (en famílies, 
apartaments o residencies d’estudiants), en molts casos la mitja pensió, i 
una pòlissa d’assistència medica durant tota l’estada. 

  

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/universitat/idiomes/centre-idiomes-1285847452284.html
https://cdl.upv.es/
https://cdl.upv.es/
https://www.idiomasumh.es/es
https://www.csidiomas.ua.es/es/
http://www.ivaj.gva.es/va/que-es-el-ivaj
http://www.ivaj.gva.es/va/cursos
http://www.ivaj.gva.es/va/cursos
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- Campaments d'estiu 
 

Dirigits a joves de 12 a 17 anys, els campaments d'estiu de l’IVAJ són 

estades estivals en albergs amb propostes d'oci educatiu, algunes d'elles 

en anglés “English and Sailing” (activitats nàutiques) 

 

 

 

 

 

 

BEQUES D’IDIOMES DEL MINISTERI 
D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 
El Ministeri d’Educació i Formació Professional ofereix diverses beques per a 
facilitar l’aprenentatge d’idiomes: 
 

• Ajudes per a participar en els cursos d’immersió en llengua anglesa 
organitzats per la UIMP. 

• Ajudes per a un curs intensiu d’immersió lingüística en angles. 

• Programes d’immersió lingüística en les colònies de vacances per a 
estudiants de 1º i 2º d’ESO. 

 
 
Convocatòries de les beques d'idiomes 
 

  

http://www.educacionyfp.gob.es/en/contenidos/estudiantes/ensenanza-idiomas/becas-ayudas-premios.html
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AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 
 

Cada any, l'Ajuntament de València a través dels seus departaments llança 

diverses iniciatives amb la finalitat de fomentar l'estudi d'idiomes. 

 

- Club d'idiomes. (Servei de joventut) 
 

El Club d'Idiomes et facilita, de manera gratuïta, un espai per a aprendre, 

practicar i perfeccionar l'idioma anglés, mitjançant els cursos formatius amb 

diferents nivells A2, B1, B2 i C1 i grups de conversa per a millorar el nivell oral. 

Podran participar en el Club d'Idiomes, totes les persones joves que visquen, 

estudien o treballen en el municipi de València. 

 

 

 

- Valenciactiva.es 
 

Amb la finalitat de fomentar l'obtenció de certificacions d'idiomes dels nivells A2, 

B1, B2, C1 i C2, l'Ajuntament de València a través de València Activa Formació 

en Idiomes ajuda a costejar les taxes de les proves de competència als majors 

de 16 anys empadronats en la localitat de València i inscrits en un centre 

d'ocupació que hagen superat aquestes proves de certificació. 

 

És requisit per a poder sol·licitar l'abonament de les taxes trobar-se 

empadronades en el municipi de València.  

https://joventut-valencia.es/pagina/28/club-de-idiomas/
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WEBS DE CURSOS D'IDIOMES A L'ESTRANGER 
 

En internet pots trobar pàgines web que ofereixen cursos d'idiomes a l'estranger 

en més de 50 destinacions al voltant del món: 

 

• EF 

• Course finders  

• Associació Espanyola de Promoció de Cursos a l'Estranger 

(ASEPROCE)  

 

 

ERASMUS+ OLS  
 

OLS (Online Linguistic Support) és el suport lingüístic en línia del programa 

Erasmus+ 

 

El OLS ofereix als participants en les activitats de mobilitat a llarg termini 

d'Erasmus+ l'oportunitat de valorar les seues competències en les llengües 

estrangeres que utilitzaran per a estudiar, treballar o realitzar activitats de 

voluntariat a l'estranger.  

 

D'altra banda, els participants seleccionats podran realitzar un curs d'idioma en 

línia per a millorar les seues competències. 

 

  

https://www.ef.com.es/
https://coursefinders.com/es/
https://www.aseproce.org/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_es
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2. ACREDITACIÓ D’IDIOMES 

PORTFOLIO EUROPEU 
 
Portfolio Europeu de les Llengues és un document en el qual les persones que 
estan aprenent o han aprés un idioma, ja siga en una institució educativa o fora 
d’aquesta, poden reflectir el seu aprenentatge de l’idioma i les seues 
experiències culturals. El portafolis conté un passaport lingüístic que el seu 
propietari actualitza regularment. 
 
El document també conte una biografia lingüística detallada que descriu les 
experiències en cada idioma i que guia l’estudiant a l’hora de planejar i avaluar 
el seu progres.  
 
Finalment, hi ha un dossier on es poden guardar exemples del treball personal. 
 
Aquest portafolis es una eina que acompanyarà el seu procés d’aprenentatge 
d’idiomes durant tota la seua vida i pot servir per a avalar i documentar el seu 
aprenentatge d’idioma o idiomes. Aquest portafolis l’emet una institució 
autoritzada i es pot utilitzar en qualsevol centre educatiu en que s’estudie. 
 
 
Portfolio Europeu de les llengues en el Consell d’Europa 

 
 

 
 
  

http://www.sepie.es/iniciativas/portfolio/index.html
https://www.ecml.at/Thematicareas/EvaluationandAssessment/EuropeanLanguagePortfolio/tabid/4179/Default.aspx


 

_____________________________________________________________________ 
 
www.europedirect.gva.es      16                
 

ENTITATS D’ACREDITACIÓ 
 

- Escoles oficials d’idiomes 
 
Les escoles oficials d’idiomes (EOI), a mes d’impartir classes, certifiquen els 
alumnes que hagen superat els seus cursos i també organitzen proves de torn 
lliure. 
 

EOI de la Comunitat Valenciana: 
 
 
 

- Centre d’idiomes de les universitats 
 

Universitat de València 

 

Universitat Politècnica de València 

 

Universitat Jaume I 

 

Universitat Miguel Hernández  

 

Universitat d’Alacant 

 

Cambridge Assesment English 

 

Oxford Test of English  

 

Diploma d’estudis en llengua francesa 

 

Goethe Institut 

 
 
 

- Altres 
 

ACLES: Associació Centres Llengües Ensenyament Superior 
 

http://www.eoi.gva.es/es/idiomas
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/universitat/idiomes/acreditacio-idiomes-1285847452301.html
https://cdl.upv.es/
https://cdl.upv.es/
https://www.idiomasumh.es/es
https://www.csidiomas.ua.es/es/
https://www.cambridgeassessment.org.uk/about-us/our-exam-boards/cambridge-english/
http://www.oxfordtestofenglish.com/
http://www.oxfordtestofenglish.com/
https://www.ilcf.net/es/pagina-de-inicio/centro-oficial-de-examenes/delf-diploma-de-estudios-en-lengua-francesa/#:~:text=El%20DELF%20es%20un%20diploma,de%20Referencia%20para%20las%20Lenguas.
https://www.goethe.de/ins/es/es/index.html
http://www.acles.es/
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TOEFL Test Of English as a Foreign Language 
  
IELTS - International English Language Testing System 
 
LINGUASKILL– Test online per comprovar el nivell d’anglés amb 
tecnologia d’intel·ligència artificial (substituïx a BULATS) 

 
 

 
 
 
 

EQUIVALÈNCIES 
 
Hi ha moltes vies per a acreditar les teues competències lingüístiques. Utilitza la 
que s’adapte al teu objectiu. 
  
Per a guiar-te, has de tindre en compte: 
 

• El Marc Comú Europeu de les Llengües 
 

• A la Comunitat Valenciana, també pot ser d’interès el DECRET 61/2013, 
de 17 de maig, del Consell, pel qual s’estableix un sistema de 
reconeixement de la competència en llengües estrangeres. 

 
 

  

http://www.ets.org/toefl
http://www.ets.org/toefl
https://www.ielts.org/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/bulats/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/linguaskill/
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/05/20/pdf/2013_5132.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/05/20/pdf/2013_5132.pdf
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3. ESTUDIAR A EUROPA 

MOOC (Massive Online Open Courses) 
 

Els cursos Mooc són cursos massius (no tenen límit de participants), oberts (es 

pot apuntar qualsevol persona en qualsevol part del món) i se segueixen a través 

d'internet pel que pot ser una manera d'aprendre, gratuïta i sense eixir de casa 

(ara hi ha alguns de pagament). 

 

 

- Mooc.es 
És una plataforma on es poden trobar cursos oferits per les millors 

universitats del món. Disposa d'un cercador que facilita la cerca. 

 

- Coursera 
Ofereix centenars de cursos organitzats per acreditades institucions 

educatives en diverses llengües. Encara que molts són gratuïts, també n'hi 

ha de pagament, o són gratuïts, però requereixen un pagament per a 

obtindre el certificat oficial. 

 

- edX 
Creada per la Universitat d'Harvard i el Massachusetts Institute of 

Technology ofereix més de 2.500 cursos en més de 30 disciplines 

acadèmiques, des de la medicina fins al disseny. 

 

- FutureLearn 
Amb la seua gran varietat de cursos, es perfila com una de les plataformes 

que ofereix el major nombre de titulacions acreditades.  

 

- Udemy 
Gran varietat de cursos per a ampliar capacitats i coneixements per a 

aconseguir l'èxit. 

  

- Saylor 
Cursos i recursos educatius en més de 15 categories. 

 

http://mooc.es/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://www.futurelearn.com/
https://www.udemy.com/
http://www.saylor.org/
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- Khan Academy 
Ofereix cursos en camps com les ciències, TI, economia, idiomes, 

matemàtiques i història. 

 

 

 

 

 

STUDY IN EUROPE 
 
Study in Europe és la pàgina web de la Comissió Europea l'objectiu de la qual és 
proporcionar informació sobre oportunitats d'educació superior, programes, 
beques, i la vida en 33 països europeus. 
 

 

 
 

 

 

 

 

TU EUROPA 
 

Pàgina web de la Comissió Europea que ofereix ajuda i assessorament per a 

estudiants de la UE. 

  

https://www.khanacademy.org/
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe_es
https://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_es.htm
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4. Reconeixement de qualificacions 

XARXA NARIC 
 
ENIC NARIC es una xarxa que proporciona informació sobre reconeixement de 
diplomes estrangers, graus i altres qualificacions, sistemes educatius en tots els 
països estrangers i el país d’origen propi, així com oportunitats per a estudiar 
fora, incloent-hi informació sobre préstecs i beques escolars, així com consells 
en qüestions practiques relatives a mobilitat i equivalències. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACREDITACIÓ DE TÍTOLS ESPANYOLS PER A 
TINDRE VALIDESA A L’ESTRANGER 
 
En la web del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, es pot trobar 
informació sobre acreditació i legalització de títols espanyols en aplicació de la 
Directiva 2005/36/CE, i la legalització de documents acadèmics universitaris 
oficials que han de tindre validesa a la Unió Europea i a l’estranger: 
 
 

 

 

  

https://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Spain
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/055024/ficha/055024.html
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5. INFORMACIÓ PER A PROFESSORS I 
ESCOLARS 

ETWINNING 
 
Etwinning es la comunitat de centres escolars d’Europa.  
 
Ofereix una plataforma als equips educatius (professors, directors, bibliotecaris, 
etc.) dels centres escolars d’algun dels països europeus participants, per a 

comunicar-se, col・laborar, desenvolupar projectes, o el que es el mateix, 

sentir-se i formar part de la comunitat educativa mes atractiva d’Europa. 
 
 
 
 
 

RACÓ DEL PROFESSORAT 
 
Si necessites material educatiu sobre la Unió Europea (UE), el Racó del 
Professor disposa de tot tipus de material per a diferents grups d’edat. Si vols 
ensenyar als teus alumnes sobre el que fa la UE, com van ser els seus 
començaments o vols debatre les polítiques de la UE detingudament, en aquesta 
web podràs trobar la informació que busques. 
 
 
 
 

ZONA INFANTIL 
 
Descobreix de manera divertida que es la Unió Europea, el paper que te en el 
desenvolupament i l’ajuda a altres països.  
 
A traves de jocs i passatemps disponibles en la web Zona Infantil, s’aconsegueix 
acostar la realitat de la UE als xiquets i les xiquetes. 
  

https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
https://europa.eu/learning-corner/home_es
https://europa.eu/learning-corner/home_es
https://europa.eu/learning-corner/home_es
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EU BOOKSHOP 
 
L'Oficina de Publicacions de la Unió 
Europea (EU bookshop), amb seu a 
Luxemburg, és una oficina 
interinstitucional la principal tasca de la 
qual és produir i difondre publicacions de 
caràcter general i jurídic en paper i format 
electrònic, gestionar llocs web - com, per 
exemple, (EUR-Lex, EU Open Data 
Portal, Publicacions de la UE, TED 
“Tender Electronic Daily”, CORDIS) que 
faciliten als ciutadans, als governs i a les empreses de la UE informació i dades 
oficials de la Unió en línia; i garantir la conservació a llarg termini dels continguts 
elaborats per les institucions i organismes de la Unió. 
 
 
 
 

CONSUMER CHAMPION 
 
Plataforma dirigida a les persones i organitzacions que participen en la protecció 
dels drets dels consumidors.  
 
En Consumer Champion es poden trobar cursos d’aprenentatge electrònic en 
l’àmbit dels drets dels consumidors en sectors com els multimèdia, les 
telecomunicacions, l’energia i els serveis financers, disponibles en 14 idiomes. 
 
 

  

https://op.europa.eu/es/web/general-publications/publications
https://ec.europa.eu/chafea/consumers/information-education/consumer-champion/index_en.htm
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6. BEQUES 

ERASMUS+ 
 

A través d’ERASMUS+, la Unió Europea dona suport a una amplia sèrie 
d’activitats en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport en tots 
els nivells. 
 
Aquest programa se centra en l’aprenentatge formal i informal mes enllà de les 
fronteres de la UE, amb vocació a la internacionalització i obrint-se a tercers 
països amb els objectius de millorar l’ocupabilitat de l’estudiantat, professorat i 
treballadors. Les actuacions son molt amplies i van mes enllà de la formació 
acadèmica. 
 
 
Oportunitats per a particulars i organitzacions: 
 
 

Principals accions 
 
 

1. Mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge (KA1). 
 

> Dirigida 
 
• Estudiantat i personal de l’àmbit de l’educació superior. 
• Estudiantat i personal de l’àmbit de la formació professional. 
• Préstecs per a un màster ERASMUS+ 
• Màsters conjunts ERASMUS MUNDUS 
 
 

> Objectiu 
 
Millorar l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües, promoure l’amplia 
diversitat lingüística i les consciencies interculturals, així com la promoció d’una 
ciutadania europea.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/overview_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/learning-mobility/higher-education_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/vocational-education-and-training-0_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_es
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2. Cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones 
pràctiques (KA2). 
 
> Dirigida 

• Professorat, formadors, docents, personal de l’administració i treballadors 
en l’àmbit de la joventut que vulguen ensenyar, formar-se o compartir la 
seua experiència. 
 

• Organitzacions o institucions en els àmbits de l’educació superior per a 
reforçar el potencial empresarial, tant del personal com dels estudiants. 

 
 

> Objectiu 

Contribuir a la cooperació, el treball en xarxa i l'aprenentatge entre iguals, així 
com al desenvolupament de competències i iniciatives empresarials, afavorint la 
inclusió, la igualtat i la participació social. 
 
 
 
 

3. Suport a la reforma de les polítiques (KA3). 
 
> Dirigida 
 
• Institucions o organitzacions rellevants d’educació, formació i joventut que 

vulguen investigar nous mètodes estratègics i de desenvolupament de 
polítiques. 

• Autoritats publiques que vulguen avaluar i provar polítiques innovadores. 
• ONG i xarxes europees en amits de l’educació i la formació. 
• Organitzacions en l’àmbit esportiu. 
 
 

> Objectiu 
 
Donar suport a accions i iniciatives per al desenvolupament, la implicació i 
l’avaluació de polítiques, xarxes i eines destinades a fomentar el diàleg i 
promoure l’educació superior europea.  

file:///C:/Users/d24347403V/Desktop/nueva%20GUIA/VALENCIANO/•%20Instituciones%20u%20organizaciones%20relevantes%20de%20educación,%20formación%20y%20juventud%20que%20deseen%20investigar%20nuevos%20métodos%20estratégicos%20y%20de%20desarrollo%20de%20políticas
file:///C:/Users/d24347403V/Desktop/nueva%20GUIA/VALENCIANO/•%20Instituciones%20u%20organizaciones%20relevantes%20de%20educación,%20formación%20y%20juventud%20que%20deseen%20investigar%20nuevos%20métodos%20estratégicos%20y%20de%20desarrollo%20de%20políticas
file:///C:/Users/d24347403V/Desktop/nueva%20GUIA/VALENCIANO/•%20Instituciones%20u%20organizaciones%20relevantes%20de%20educación,%20formación%20y%20juventud%20que%20deseen%20investigar%20nuevos%20métodos%20estratégicos%20y%20de%20desarrollo%20de%20políticas
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform/erasmus-plus-key-action-3-european-policy-experimentations_en
file:///C:/Users/d24347403V/Desktop/nueva%20GUIA/VALENCIANO/•%20%20ONG%20y%20redes%20europeas%20en%20ámbitos%20de%20la%20educación%20y%20la%20formación
file:///C:/Users/d24347403V/Desktop/nueva%20GUIA/VALENCIANO/•%20%20Organizaciones%20en%20el%20ámbito%20deportivo
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4. Jean Monnet: suport per a estudis i investigació sobre la 
integració europea. 
 
Programa especial destinat a fomentar l’ensenyament, la investigació i la reflexió 
en l’àmbit dels estudis sobre la integració europea. Les persones individuals no 

en poden sol・licitar una directament, però es poden beneficiar de les activitats 

que duguen a terme les institucions. 
 
 

> Dirigida 

• Institucions d’educació superior de la UE o un altre país del mon 
interessades o especialitzades en integració europea. 

• Associacions de professorat especialitzat en estudis d’integració europea. 

• Xarxes interessades en integració europea. 
 
 
Activitats Jean Monnet 
 
 
 
 

 
  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/jean-monnet_es
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Sepie 
 
El Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació es l’agencia 
nacional per a la gestió, difusió, promoció i estudis d’impacte del programa 
Erasmus+ en l’àmbit de l’educació i la formació. 
 
A mes, coordina i participa en projectes nacionals i internacionals, i te entre les 
seues funcions la de contribuir a una internacionalització superior del sistema 
universitari espanyol. 
 
 
 

 
  

http://www.sepie.es/
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BEQUES GVA 
 

   - Beques per a l'estudi de cursos postgrau en el 

Col·legi d'Europa 

 

La Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat (DGRUE) de la 

Generalitat Valenciana (GVA) convoca anualment beques per a la realització 

d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa tant en la seua seu de Bruixes 

(Bèlgica) com en la seua seu de Natolín (Polònia). 

Entre els requisits exigits a les persones beneficiàries d'aquestes beques 

destaquen: 

• Ser estudiants que residisquen o hagen realitzat estudis en un centre 

universitari de la Comunitat Valenciana. 

 

• Haver sigut preseleccionat per al programa objecte de les beques pel 

Col·legi Europa d'acord amb els criteris establits per aquest Col·legi. 

 

Pots trobar tota la informació sobre aquest tema en l'apartat Beques de la pàgina 

web oficial de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat 

(DGRUE). 

 

 

  

https://www.coleurope.eu/admission
http://www.presidencia.gva.es/es/web/dg-relaciones-ue/beques-per-a-l-estudi-de-postgraus-en-el-col-legi-d-europa
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  - Beques per a la realització de Pràctiques 

professionals en matèria d'acció exterior 

 

La Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat (DGRUE) de la 

Generalitat Valenciana (GVA) convoca, cada dos anys, beques per a la 

realització de pràctiques professionals en matèria d'acció exterior en les 

dependències de la Secretaria Autonòmica per a la Unió Europea i les Relacions 

Externes. 

Dos de les beques es desenvolupen en les dependències de la Direcció General 

de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat a València, i una tercera en el Punt 

d'Informació Europea de la Secretaria Autonòmica a Alacant. 

Pots trobar tota la informació sobre aquest tema en la pàgina web oficial de la 

Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat (DGRUE). 

 

 

 

 

  

http://www.presidencia.gva.es/es/web/dg-relaciones-ue/news/-/asset_publisher/nna380bhudM2/content/convocatoria-becas-para-la-realizacion-de-practicas-profesionales-en-materia-de-accion-exterior-en-las-dependencias-de-la-delegacion-del-consell-para-
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PUNT D’ACCÉS GENERAL 
 
El Punt d'Accés general és el punt d'accés a les Administracions Públiques on 
pots trobar un cercador per a consultar les beques, ajudes econòmiques, 
subvencions i premis convocats per l'Administració General de l'Estat i les 
Comunitats Autònomes. 
 
 

 

 
 
 
 

SCHOLARSHIP PORTAL 
 
Aquesta web integra oportunitats de finançament per a estudiar, treballar o 
investigar en 229 països.  
 
Es pot buscar per país o continent. 
 
 
 
 

EUROPEAN FUNDING GUIDE 
 
Es un cercador que proporciona ajuda per a trobar una beca, ajuda o subvenció 
per a finançar els estudis a la UE.  

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm#.XaVoHdIzaUl
http://www.scholarshipportal.eu/#basic
http://www.european-funding-guide.eu/es
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7. INVESTIGACIÓ 

CORDIS 
 
El portal de la investigació i el desenvolupament a Europa, es un servei 
europeu d’informació per a la formació i mobilitat d’investigadors, amb informació 
completa i actualitzada sobre convocatòries d’ajudes, noticies d’interès, 
esdeveniments, publicacions, etc. 
 
 
 
 
 

EURAXESS. PORTAL PER A LA MOBILITAT 
DELS INVESTIGADORS 
 
La Comissió Europea ha llançat EURAXESS un portal per a fomentar i facilitar la 
mobilitat dels investigadors que estiguen buscant informació, oportunitats i ajuda. 
Proporciona dades precises d’ofertes de treball en l’Espai Europeu d’Investigació 
(ERA) i informació general sobre ajudes de mobilitat en l’àmbit regional, nacional 
i europeu. 
 
 
 

 
  

https://cordis.europa.eu/es
http://ec.europa.eu/euraxess/
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LIFE SCIENCE NETWORK. PORTAL SOBRE 
MOBILITAT PER A INVESTIGADORS EN EL 
SECTOR DE CIÈNCIES DE LA VIDA 
 
Life Science Network proporciona als investigadors de tot el mon accés a 
informació sobre la mobilitat a Europa, així com sobre subvencions, beques, 
premis, llocs vacants, tallers i cursos pràctics en el sector europeu de les ciències 
de la vida. 
 
 
 

BEQUES MARIE SKLODOWSKA-CURIE 
 
Les diverses beques Marie Curie es destinen al finançament de la investigació i 
poden tindre com a destinataris tant investigadors individuals (procedents 
d’estats membres o d’estats tercers, segons la modalitat) com centres i 
organismes d’investigació (universitats, instituts d’investigació, empreses, etc.). 
 

  

http://lifescience.net/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_es.htm
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8. MÀSTERS 

Nombroses institucions ofereixen hui màsters que permeten obtindre una 
formació especialitzada de prestigi.  
 
Recordeu que en les vostres universitats també us poden oferir recomanacions 
i més informació sobre els màsters en universitats europees, i, fins i tot, hi poden 
haver convenis entre aquestes. 
 
Indiquem a continuació algunes opcions de busca. 
 
 
 
 

BUSCADOR DE MÀSTERS 
 
A través d’Internet, hi ha nombroses possibilitats per a obtindre informació de 
màsters, un exemple de buscador es pot trobar en masterportal. 
 
Es recomana contactar amb la universitat de destinació per a obtindré informació 
mes precisa i conèixer les opcions de finançament. 
 
 
 
 

ERASMUS MUNDUS 
 
Erasmus Mundus es el programa d’excel·lència de la Comissió Europea per a la 
cooperació i mobilitat internacional, finançat per la Comissió Europea en l’àmbit 
de l’ensenyament superior d’acord amb els objectius de la política exterior de la 
Unió Europea. 
 

• L’acció 1 d’aquest programa permet la realització de programes de 
màsters i doctorats conjunts internacionals amb una mobilitat d’almenys 
dues Institucions d’educació superior participants en el consorci. Quan 
completen els  seus estudis, l’estudiantat rep un títol conjunt Erasmus 
Mundus o, en defecte d’això, diversos títols nacionals dels països 
participants en el programa. 

http://www.mastersportal.eu/
http://sepie.es/iniciativas/erasmus-mundus/index.html
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• L’acció 2 permet realitzar estudis de grau, màster i doctorat, be programes 
complets conduents a títols, o be estudis parcials conduents a crèdits 
reconeguts per la seua universitat d’origen. 

 

 

Buscador de Erasmus Mundus 

 

 

 

 

  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en
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9. INFORMACIÓ PRÀCTICA PER A LA TEUA 
MOBILITAT 

CURRÍCULUM EUROPASS 
 
Europass va sorgir com un model de currículum per a presentar les capacitats i 
qualificacions de l'interessat d'una manera clara i eficaç i amb el temps ha arribat 
a convertir-se en una eina online personal i gratuïta per a aprendre i treballar a 
Europa. 
 
El nou portal proporciona als seus usuaris eines i informació útils per a comunicar 
les seues habilitats i gestionar la seua carrera en un món ràpidament canviant. 
 
Amb el nou Europass, usuaris de tota Europa podran registrar-se i crear un perfil 
per a consignar totes les seues capacitats, qualificacions, interessos i 
experiències. Sobre la base d'això, els usuaris podran: 
 

• Rebre, si així ho desitgen, suggeriments personalitzats de cursos i treballs 

(a través de connexió amb el portal EURES) en la seua cartera personal.  

• Sol·licitar algun de les ocupacions proposades. 

• Participar en alguna de les ofertes formatives suggerides. 

• Elaborar els seus CVs i cartes de presentació utilitzant el nou editor en 

línia incorporat en el propi portal. 

• Agregar arxius (documents, diplomes, imatges) a una biblioteca personal 

perquè la seua informació i documents estiguen disponibles en un lloc 

segur en tot moment. 

• Compartir un enllaç al seu perfil amb ocupadors, reclutadors i serveis 

d'ocupació per a obtindre assessorament i suport en les seues carreres. 

• Consultar informació rellevant sobre formació i ocupació a Europa, 

inclosos enllaços a serveis nacionals proporcionats pels Estats membres. 

 
Aquesta informació i totes les eines estaran disponibles en 29 idiomes de manera 
gratuïta, amb l'esperança d'inspirar a molts europeus a fer un pas més en el seu 
aprenentatge i carrera amb Europass. 

https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv


 

_____________________________________________________________________ 
 
www.europedirect.gva.es      36                
 

 
 

 
 
 

Fes que les teues capacitats compten amb Europass 
 
Europass també inclou altres eines que t'ajudaran a comunicar clarament les 
teues competències en tota la UE: 
 

• El Suplement Europeu al Títol (SET) proporciona informació útil sobre el 
títol d'ensenyament superior (per exemple, graus, assoliments, institució). 
 

• El Suplement al Títol o Certificat Europass proporciona informació útil 
sobre les teues qualificacions de formació professional, esportiva, 
artística, etc. 
 

• El Document de Mobilitat Europass t'ajuda a descriure les capacitats 
adquirides durant experiències internacionals estudiant, treballant o fent 
voluntariat a l'estranger. 

 
Per a començar, hauràs de crear el teu perfil Europass, incloent dades sobre la 
teua educació, formació, experiència laboral i capacitats. Quan hages emplenat 
el perfil Europass, podràs obtindre tots els currículums que necessites amb 
només uns clics. Selecciona la informació que vols incloure, tria el model que 
prefereixes i Europass farà la resta.  
 
Pots crear, emmagatzemar i compartir el teu currículum en 29 idiomes.  
 
Després de descarregar el teu CV Europass, conserva'l a la teua Biblioteca 
Europass i comparteix-lo amb empreses, EURES i altres portals d'ocupació.  
  

https://europa.eu/europass/es/diploma-supplement
https://europa.eu/europass/es/certificate-supplement
https://europa.eu/europass/es/europass-mobility
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ELS MEUS DRETS COM A TREBALLADOR A 
EUROPA I EN L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU 
 
Aquesta web informa dels drets dels treballadors que es desplacen dins de la UE 
i d’altres drets relacionats, i enumera les restriccions que regeixen per als 
treballadors de països de recent incorporació a la UE.  
 
També resumeix els drets dels nacionals de països no pertanyents a la UE per 
a treballar en un estat membre.  
 
 
 

YOUR EUROPE 
 
Dins de la web de la Unió Europea, pots trobar un servei molt útil per a obtindre 
informació de multitud de temes.  
 
En aquest espai, hi ha diferents apartats que pretenen facilitar el coneixement 
dels ciutadans europeus en relació amb determinats aspectes rellevants en el 
dia a dia, com son: 
 

• Viatjar 

• Treball i jubilació 

• Vehicles 

• Tràmits de residencia, 

• Educació i joventut 

• Salut 

• Família 

• Consumidors 

 
Des de Tu Europa, podràs conèixer els teus drets com a ciutadà europeu, les 
gestions que has de realitzar en alguns processos, les oportunitats que pots 
aprofitar, ajuda i consells per a actuar en determinades circumstancies, etc.  
 
Aprofita els recursos que t’ofereix la UE. 
  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=es
https://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
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TARGETA SANITÀRIA EUROPEA 
 
Es tracta d’una targeta gratuïta que 
permet accedir a l’atenció sanitària 
publica —necessària per motius 
mèdics— durant una estada temporal en 
qualsevol dels 28 estats membres de la 
UE, a mes d’Islàndia, Liechtenstein, 
Noruega i Suïssa, en les mateixes 
condicions i al mateix cost (l’assistència 
es gratuïta en alguns països) que les 
persones assegurades en aquell país. 
 
 
 
 

PORTAL EUROPEU DE JOVENTUT 
 
El  Portal Europeu de Joventut ofereix als joves un gran nombre de recursos per 
a poder estudiar, treballar, fer tasques de voluntariat, viatjar o obtindré informació 
general sobre Europa. 
 
 
 
 
 
  

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/asistencia%20sanitaria/202046/!ut/p/z1/rZRRb6owHMW_yl587PovRSyP6jVsTragQYUXU0rVbloU0G33099WfViWqVvugIRQTn-h55yCUzzFqeZ7teC1KjRfmeck9WaUeC7xgQwCuO9BOw4fYp9GNHA8PDkI4MzRBpxenj_GKU6Frjf1EieVzOVMFLqWWuVF1QA70AChdjnPubYjvFKVeS0Uv6m4VjUvFW-AY07Xs6iNUDlOWEYZ8WgTzTnJkCu5jzKHMcTFXDDhE096rlVXkpdiOdvuZPmOEwN7lvUH8I3clcVGcitdrIqMr9BxBspqjZPOrhK8PFlwZo3gX7VgYvFXCAfBJZcvEwgeyQon5kNbH0R_Bl0jGj9Q34sc6BI82Sv5imNdlGuT_chSX8X69rjm25NL290Vp44R5HNCvYy6yGV5jty5S5DPfB9R4VDKTQQOUKuedMNZFPeGiY3_e2kk57O4A9y_aEULbKfV83abtk3xbNfeajw90zyllVDFZ-MAAmN63IHRGBwCAf3KuB8U8XMuJGpa_BO7H0YEWOtX8M0nBqQPzgC8kEHbj0bx4JEYQ9z_xPev9dv47ZRhN1wYLK-XSOl5gadfbWQ8PW3kH0T07Z_DZh2vGTXXO3oZsrD31tyHHRRMUNLf_-08Hm6Du9XiH_9d9a4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://europa.eu/youth/EU_es
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AMBAIXADES, CONSOLATS I ALTRES PUNTS DE 
CONTACTE 
 
A l’hora de viatjar per la Unió, es important tindre dades sobre punts de contacte 
davant de qualsevol eventualitat o necessitat d’informació. 
 

Ambaixades i consolats 
 
Contacte Europe Direct de la Comissió Europea 
 
Xarxa de centres en tota Europa: 

 
 
 
 

FÒRUMS I GUIES 
 
Quan et trasllades a un altre país, es important tindre informació sobre diferents 
aspectes de la vida quotidiana en aquest. Per això, es recomanable visitar 
diversos fòrums en els quals la persones poden comentar les seues impressions 
i els consells per a adaptar-se millor. 
 
Per exemple: 
 
Guia de la Comissió sobre la vida i el treball en cada país: 
 
Fòrum d’informació: 
 
 
 
 
 

LA GARANTIA JUVENIL: Invertir en la joventut 
 
La Garantia Juvenil es una iniciativa de la Unió Europea que te com a objectiu 
que els joves entre 16 i 29 anys que no estiguen cursant estudis, formació 
ocupacional o no tinguen ocupació puguen rebre una oferta d’ocupació, 
d’educació o formació després d’haver finalitzat els seus estudis o quedar-se 
desocupats. 
 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx
https://europa.eu/european-union/contact_es
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=25&langId=es
https://www.justlanded.com/espanol
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Per a ser beneficiari de la garantia juvenil, han de complir una 
sèrie de requisits: 
 

• Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels estats part 
de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en 
exercici de la lliure circulació i residencia.  

També s’hi podran inscriure els estrangers titulars d’una autorització per 
a residir en territori espanyol que habilite per a treballar. 
 

• Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol. 
 

• Tindre mes de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys, en el cas de 
persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, en 
el moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil.  
 

• No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la 
sol·licitud. 
 

• No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de 
presentació de la sol·licitud. 
 

• No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de 
presentació de la sol·licitud. 
 

• Presentar una declaració escrita de tindre interès a participar en el 
Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i adquirir un compromís de 
participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de 
la Garantia Juvenil. 
 

 

Garantia Juvenil en la Generalitat Valenciana 
 
IVAJ · Punts d’informació Garantia Juvenil 
 
Garantia Juvenil i la Comisisó Europea 

  

http://www.garantiajuvenil.gva.es/
http://www.garantiajuvenil.gva.es/
http://www.ivaj.gva.es/es/garantia-juvenil
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=es
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10. PRÀCTIQUES EN EUROPA 

ERASMUS INTERN.ORG 
 
Les institucions participants en el programa Erasmus+ han manifestat sovint que, 
dins de la gestió de mobilitats de practiques, una de les tasques que presenta 
mes dificultat es la busca d’empreses interessades a acollir estudiants. 
 
Per a facilitar aquesta activitat, les agencies nacionals del programa Erasmus+ 
han acordat utilitzar una plataforma comuna Erasmusintern.org per a la 
publicació d’ofertes de practiques. Aquesta eina ha sigut desenvolupada per la 
Erasmus Student Network (ESN), una associació internacional d’estudiants 
sense ànim de lucre i que es preocupa especialment de la qualitat de les 
practiques oferides. 
 
La plataforma permet a les empreses registrar les seues ofertes de practiques i 
als estudiants i les organitzacions buscar empreses interessades, amb unes 
opcions de filtratge que fan possible fer busques adequades als objectius de 
cada institució. 
 
 

DROP'PIN EURES 
 
Drop'pin Eures es una xarxa 
l’objectiu de la qual es mobilitzar i 
posar en acció totes les idees i els 
recursos per a contribuir a millorar 
l’ocupabilitat dels joves d’Europa 
posant-los en contacte amb 
organitzacions. 
 
Pretén convertir-se en el punt triat per 
organitzacions de tota Europa per a 
trobar socis, desenvolupar i 
promocionar les seues oportunitats per als joves, i on els joves troben una 
màxima varietat d’oportunitats de millorar les seues qualificacions i la seua 
ocupabilitat.  

http://erasmusintern.org/
https://ec.europa.eu/eures/public/es/opportunities
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ERASMUS+ PRÀCTIQUES 
 
Erasmus+ ofereix ajuda per a realitzar pràctiques a l'estranger als estudiants 
matriculats en: 
 

• Educació superior. 
 
Ajudes perquè els estudiants de grau, llicenciatura i màster matriculats 
en institucions d'educació superior i els estudiants de doctorat puguen 
realitzar períodes de formació pràctica a l'estranger (de 2 a 12 mesos). 
També poden participar els estudiants recentment titulats. 
 
Les pràctiques d'Erasmus+ es poden combinar amb un període d'estudis 
a l'estranger. 
 
Erasmus+ presta un suport lingüístic online (OLS) que facilita 
l'aprenentatge de l'idioma utilitzat en el lloc de treball. 

 
 

• Formació professional. 

 
Ajudes perquè els estudiants de formació professional (FP), aprenentes 
que treballen en empreses i els estudiants recentment titulats puguen 
realitzar pràctiques a l'estranger. 
 
Les pràctiques es realitzaran en un lloc de treball o en una altra institució 
d'FP a fi d'efectuar períodes d'aprenentatge (entre dues setmanes i 12 
mesos) en el treball com a part dels estudis. 
 
En els períodes de pràctiques de més d'un mes podran gaudir del suport 
lingüístic online (OLS) d'Erasmus+  

 
 
 

  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-vocational-education-apprenticeships-and-recent-graduates_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_es
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PRÀCTIQUES DIGITAL OPPORTUNITY 
 
Digital Opportunity és un projecte (dins del programa Erasmus+ i a través del 
portal EURES) de pràctiques per a estudiants i acabats de graduar, en l'àmbit de 
les capacitats digitals com la ciberseguretat; big data; la tecnologia quàntica; 
l'aprenentatge automàtic; el màrqueting digital i el desenvolupament de 
programari, en el qual es financen les estades dels estudiants i ajudes a les 
empreses que els acullen. 
 
 

 

BEQUES ICEX 
 
Les Beques ICEX d’Internacionalització son una formació teòrica en comerç 
internacional i una especialitzada formació practica en les diferents oficines de la 
xarxa exterior de la Secretaria d’Estat de Comerç, en empreses espanyoles amb 
activitat internacional o en institucions internacionals. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BEQUES IVACE exterior 
 
Les beques IVACE requereixen estar inscrit en el Fitxer del Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil. 
 
Dirigit a joves menors de 30 anys que complisquen determinats requisits, entre 
altres, titulació universitària de grau superior.  
 
Vegeu l’ultima convocatòria    

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/conoce-las-becas-icex/index.html
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7189:becas-ivace-exterior-2018-ok-2&catid=361:becas&lang=es&Itemid=100459
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BEQUES TURESPAÑA de pràctiques professionals 
 
La Presidència de l'Institut de Turisme d'Espanya convoca, cada dos anys, 
beques per a la realització de pràctiques formatives en la xarxa de Conselleries 
de Turisme en l'exterior, dependents de l'Institut de Turisme d'Espanya o en els 
seus serveis centrals localitzats a Madrid. 
 
Entre els requisits exigits a les persones beneficiàries d'aquestes beques 
destaquen: 
 

• Estar en possessió de la nacionalitat espanyola o d'algun dels Estats 
membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu. 

 

• Estar en possessió dels següents títols universitaris i tindre una nota 
mitjana igual o superior a: 

 
o els Graduats, Llicenciats, Màster Oficial, Arquitectes o Enginyers 

han de tindre una nota mitjana igual o superior a sis sobre deu. 

o els Diplomats en Turisme, Ciències Econòmiques, Empresarials, 
Sociologia, Gestió i Administració Pública una nota mitjana igual o 
superior a set sobre deu. 

 

• Acreditar coneixement de l'idioma anglés C1. Els estrangers hauran de 
posseir un coneixement del castellà de nivell mínim C1. 
 

Pots trobar tota la informació sobre aquest tema en l'apartat Beques Turespaña 
de la pàgina web oficial de l'Institut de Turisme d'Espanya (Turespaña). 
 
 
 

PROGRAMA FCT EUROPA 
 
La Formació en Centres de Treball es un mòdul professional obligatori i 
presencial per a tot l’alumnat de cicles formatius de Formació Professional 
realitzat en empreses o institucions. 
 
A traves de l’FCT Europa, la Generalitat promou la busca de llocs formatius en 
altres països de la Unió Europea per a la realització total o parcial d’aquest 
mòdul.  

https://www.tourspain.es/es-es/becas-turespa%C3%B1a
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/fct-europa
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BEQUES IVACE. Exportació i ocupació 
 
Requereixen estar inscrit en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil. 
 
Dirigit a joves menors de 30 anys que complisquen determinats requisits, entre 
altres, estar en possessió d’una titulació tècnica de cicle formatiu de grau 
superior relacionada amb la família professional d’Administració i Gestió de 
l’empresa i/o Comerç i Marqueting.  
Vegeu l’última convocatòria 
 

 
 

PROGRAMA EURODYSSÉE 
 
Eurodyssée es un programa d’intercanvi de l’Assemblea de Regions d’Europa 
que permet als joves (entre 18 i 30 anys) que busquen treball beneficiar-se d’un 
període de practiques remunerades (entre 3 i 7 mesos) en altres estats 
europeus.  Les pràctiques en empreses van precedides d'un curs d'idiomes al 
país de destinació. 
 

Punt de contacte a la Comunitat Valenciana: eurodisea@gva.es 
 

Regions participants en Eurodisea: 
 

 

 

  

http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7191:becas-ivace-e-e-2020&catid=361:becas&lang=es&Itemid=100459
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PROGRAMA PICE (CAMBRA DE COMERÇ) 
 
PICE movilitat és el programa de la 
Cambra de Comerç l'objectiu del 
qual és fomentar la mobilitat 
transnacional i millorar el nivell 
d'ocupabilitat entre els joves facilitant 
la realització de pràctiques i afavorint 
la contractació de joves en països de 
la Unió Europea.  
 
 
 
Imprescindible: 
 

• Ser beneficiari del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

• Estar inscrit en el Pla de Mobilitat de la Cambra de Comerç de Valencia 

• Tindre entre 18 i 29 anys (en el moment de registre de la sol·licitud) 

• Posseir una titulació concorde al perfil professional demandat. 

 
 

 

  

https://www.camaravalencia.com/es-ES/empleo/Paginas/plan-de-movilidad.aspx
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11. PRÀCTIQUES EN LES INSTITUCIONS DE 
LA UNIÓ EUROPEA 

Els períodes de practiques poden dur-se a terme en molt diversos àmbits i 
permeten veure de prop el treball de la UE. El contingut del lloc de treball depèn 
en gran manera del servei al qual estiga assignat el becari. 
 
La majoria dels períodes de pràctiques duren al voltant de cinc mesos, però 
això pot variar en funció de la institució o l’agencia per a la qual es treballe. 
 
 
 
Què hauria de fer? 
 
Als becaris en practiques es confia el mateix tipus de tasques que als graduats i 
llicenciats recentment contractats. En la practica, aquestes tasques poden 
consistir a organitzar grups i reunions de treball, reunir informació i 
documentació, preparar informes i contestar a consultes, així com participar en 
les reunions d’unitat i en altres activitats. 
 
També hi haurà altres tasques mes especifiques de cada departament en 
qüestió: el treball dels juristes de la Comissió es bastant diferent al dels 
economistes del Tribunal de Comptes o al dels administradors del Parlament. 
 
Pràctiques per a estudiants: 
 
 
 
Qui pot sol·licitar els períodes de pràctiques? 
 
Poden sol·licitar-los els titulats universitaris en qualsevol disciplina, sempre que 
disposen ja del títol oficial (normalment, es pot presentar un certificat si encara 
no s’ha rebut el títol).Contràriament al que ocorre amb els llocs de treball 
permanents, per a poder sol·licitar els períodes de practiques no fa falta ser 
ciutadà de la UE. 
 
De fet, hi ha un nombre reduït de places reservades a ciutadans de països no 
membres de la UE. El que si que s’exigeix habitualment es que es dominen dues 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_es
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llengües de la UE. El fet de tindre experiència de treball i haver completat cursos 
de postgrau es considera un plus, però no sol ser necessari. 
 
 
 
Rebria alguna remuneració a canvi? 
 
La majoria de les practiques son remunerades i la beca sol estar entorn dels 
1.000 euros al mes. 
 
 
 
On hauria de treballar? 
 
Igual que la majoria dels llocs de treball de la UE, els períodes de practiques 
solen realitzar-se a Brussel·les o Luxemburg, però no cal oblidar agencies 
ubicades en altres ciutats. 
 
informació per Institucions 
 
 
 
Com estar informat dels períodes de pràctiques? 
 

Una opció per a estar al dia de les practiques oferides es a traves de la REPER. 
La Representació Permanent d’Espanya davant de la Unió Europea, a traves de 
la seua unitat de suport a la presencia d’espanyols en les institucions europees. 
 
La REPER elabora un butlletí quinzenal sobre practiques en les Institucions 
Europees. 
 
També es possible seguir en Twitter la Unitat de Suport de la REPER 
[@UDAreper] on s’ofereix informació actualitzada de les convocatòries. 
 
 
Enllaços d’interès relatius a pràctiques en Institucions UE 
 
  

https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/default.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/default.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Bolet%C3%ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-empleo-UE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/Enlaces-de-inter%C3%A9s-relativos-a-pr%C3%A1cticas-en-Instituciones-UE.aspx
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12. ALTRES 

ORGANISMES INTERNACIONALS 
 

El Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, informa sobre 

pràctiques professionals i ocupació en altres organismes internacionals, entre 

ells: 

• Nacions Unides (ONU) 

• Organització Mundial de la Salut (OMS) 

• Organització Internacional del Treball (OIT) 

• Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) 

• Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) 

• i uns altres d'interés 

 

 

També dona informació sobre oportunitats de treball en Organismes 

Internacionals, entre els quals destaquen:  

 

• OTAN 

• Consell d'Europa 

• Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics 

(OCDE) 

• Organització Internacional per a les Migracions (OIM) 

• Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE) 

 

 

 

 

RECRUITING ERASMUS 
 

Recruiting Erasmus és un portal d'ocupació que posa en contacte a estudiants 

internacionals (que cursen o hagen cursat part de la seua carrera fora d'Espanya) 

amb empreses que ofereixen beques o llocs de treball.  

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinadelasNacionesUnidas/es/Noticias/Paginas/OportunidadesProfesionales/Empleo-en-Organismos-Internacionales.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/oportunidadesdetrabajoenooii.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/oportunidadesdetrabajoenooii.aspx
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CERCADORS DE PRÀCTIQUES I TREBALL A 
EUROPA  
 

Els cercadors són pàgines de cerca d'ocupació i de pràctiques en empreses que 

compten amb innombrables ofertes que pots filtrar segons els teus interessos i 

experiència perquè encaixen amb les teues preferències. 

 

• Euroactiv 

• Eurobrussels 

• Eurojobs 

• Europlacement 

• Goabroad 

 
  

http://jobs.euractiv.com/
https://www.eurobrussels.com/
https://www.eurojobs.com/
http://www.europlacement.com/es
https://www.goabroad.com/
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13. LA CARRERA PROFESSIONAL EN LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA 

Les institucions de la UE ofereixen als ciutadans europeus una multitud de 
possibilitats i un entorn de treball multicultural i multidisciplinari. 
 
 
Tipus d’ocupació 
 
 

Funcionaris 
Els funcionaris integren la funció publica de la UE i es divideixen en diferents 
grups funcionals: administradors (AD), assistents (AST) i assistents secretaris 
(AST/SC). 
 

• Els administradors es dediquen en general a l’elaboració de polítiques i 
l’aplicació de la legislació de la UE i a tasques d’anàlisi i assessorament. 
La UE ofereix una amplia gamma d’oportunitats de carrera per a titulats 
universitaris en Administració, Dret, Finances, Economia, Comunicació, 
Ciències i moltes altres especialitats. 

 

• Els assistents solen exercir tasques de suport (secretaria, tasques 
administratives i comptables, comunicació, desenvolupament i aplicació 
de mesures, etc.) en el funcionament intern de les institucions, 
particularment per a assumptes de pressupostos i finances, personal, 
informàtica i gestió de documents. 

 

• Els assistents secretaris solen exercir tasques de gestió d’oficina i suport 
administratiu, com preparar expedients, organitzar i coordinar reunions, i 
moltes altres activitats de suport d’equips, de gestió o altres serveis de les 
institucions de la UE. 

 
La selecció dels funcionaris es fa per EPSO-L'Oficina Europea de Selecció de 
Personal qui en la seua pàgina web t’informa sobre tot el procés de selecció. 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission_es
https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission_es
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es
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    Criteris d’admissió 

 
Els candidats a un lloc de treball en les institucions i els òrgans de la UE 
han de reunir, amb caràcter general, les condicions següents: 

 

• Ser ciutadans d’un estat membre de la Unió Europea. 

• Tindre tots els drets de ciutadania. 

• Haver complit totes les seues obligacions pel que fa al servei militar. 

• Tindre un coneixement profund d’una de les llengües oficials de la Unió 
Europea i un coneixement satisfactori d’una altra. 

• Disposar de les qualificacions i l’experiència professional que exigisca 
cada convocatòria. 

 
 
 
 
    Procés de selecció 
 

Els processos de selecció d’EPSO, convocats normalment amb una 
periodicitat anual, comporten, amb caràcter general, la superació de dues 
proves: una prova d’admissió que es realitza en els diferents estats 
membres i una prova d’avaluació que te lloc a Brussel·les. 
 
En la fase d’admissió, s’avalua la competència del candidat mitjançant 
proves per ordinador que valoren la seua capacitat cognitiva (raonament 
verbal, numèric i abstracte) i el seu criteri davant de situacions hipotètiques 
i de competència professional, depenent del perfil sol·licitat. 
 
En la fase d’avaluació, es valoren les competències i els coneixements 

relacionats amb el lloc de treball i amb les aptituds sol・licitades. 

L’avaluació s’efectuarà en el segon idioma dels candidats (anglès, francès 
o alemany), excepte en perfils que requerisquen coneixements lingüístics 
específics. 
 
Es publica informació detallada sobre cada oposició en la web d’EPSO i 
en el Diari Oficial de la Unió Europea.  
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    La llista de reserva 
 

Els candidats que superen la fase d’avaluació passen a formar part d’una 
llista de reserva, que constitueix una base de dades a partir de la qual les 
institucions de la UE poden triar el personal que haja superat els 
procediments de selecció. 
 
En els perfils d’ocupació mes comuns, les llistes de reserva seran valides 
fins que concloga el cicle d’oposicions de l’any següent per al perfil 
corresponent (això es, nomes durant un any). 

 
Perfils de la carrera UE 

 
 
 
 

Agents contractuals 
 
Els agents contractuals (CAST) es contracten per a realitzar tasques auxiliars 
manuals i administratives, o per a proporcionar una capacitat addicional quan no 
es disposa del nombre suficient de funcionaris amb les qualificacions requerides. 
Treballen per una durada determinada màxima, sovint amb un contracte inicial 
inferior a 6-12 mesos, segons el tipus de treball. En alguns organismes de la UE, 
es possible que el contracte passe a ser de durada indeterminada. 
 
Hi ha llocs d’agents contractuals per a tot un seguit d’ocupacions que requereixen 
diferents nivells de qualificació, conformement a quatre grups funcionals: 
 

I. Tasques auxiliars manuals i administratives. 
II. Tasques d’oficina i secretaria, gestió administrativa i equivalents. 

III. Tasques d’execució, redacció, comptabilitat i tasques tècniques 
equivalents. 

IV. Tasques d’assessorament, administratives, lingüístiques i tècniques 
equivalents. 
 
 

La selecció dels funcionaris es fa per l'EPSO-L'Oficina Europea de Selecció de 
Personal.  

https://epso.europa.eu/career-profiles_es
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Personal temporal 
 
Solen contractar-se per a l’execució de tasques altament especialitzades o 
delimitades en el temps durant un màxim de sis anys. Els concursos de selecció 
d’agents temporals solen ser a càrrec de les mateixes institucions i agencies de 
la UE, per la qual cosa la informació relativa a les oportunitats en aquesta 
categoria s’ha de consultar en les pagines web d’aquestes. 
 
 
 

Personal eventual 
 
En alguns casos, les Institucions recorren a la contractació de personal local per 
a contractes immediats i de curta durada (fins a 6 mesos), a traves d’agències 
de treball eventual. Les persones interessades en una oportunitat d’aquest tipus 
s’han de posar en contacte directament amb les agencies de treball temporal a 
Brussel·les i a Luxemburg. 
 
 
 

Experts nacionals en comissió de serveis (ENCS) 
 
Les institucions disposen de llocs destinats a experts nacionals en comissió de 
serveis: funcionaris de les administracions dels estats membres, 
d’organitzacions internacionals o persones que treballen en el sector públic, que 
es desplacen temporalment a treballar per a una institució de la UE. 
 
Aporten a la UE la seua experiència i contribueixen, quan tornen, a acostar les 
polítiques i els procediments de la UE a la seua administració d’origen. 
 
Els ENCS se seleccionen mitjançant un procediment específic. 
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Assistents parlamentaris 
 
Consulta la web del Parlament Europeu per a obtindre informació sobre els 
assistents parlamentaris que treballen per als diputats al Parlament Europeu. 
 
Pots consultar també les pagines web de cada grup polític per a obtindre 
informació sobre els seus procediments de contractació. 
 
 
 
 

Intèrprets independents acreditats 
 
Els intèrprets independents (freelance) treballen amb els intèrprets interns. No hi 
ha requisits de nacionalitat i es consideren totes les llengües. 
 
Els candidats que superen unes proves s’inclouen en una llista comuna 
d’intèrprets independents acreditats. Els detalls de les condicions i el formulari 
de candidatura en línia nomes estan disponibles en la pagina web 
interinstitucional Interpretar per a Europa. 
 
 

  

https://europa.eu/interpretation/index_es.html
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Representació permanent d’Espanya davant de la Unió Europea (UE) 
 
En el marc del Pla de foment de presencia 
d’espanyols en les institucions europees, la 
representació permanent d’Espanya davant de 
la UE, a traves de la seua Unitat de Suport, 
anuncia les convocatòries de processos 
selectius, organitza activitats de formació per a 
la seua preparació, orienta els empleats públics 
espanyols interessats a desenvolupar una 
experiència professional en la Unió Europea i 
facilita informació sobre les possibilitats de fer 
practiques professionals diverses. 
 
Així mateix, la Unitat de Suport organitza activitats de formació per a la 
preparació de processos selectius per a administradors i assistents, tant de la 
primera fase (preselecció), basada en preguntes de tipus test per ordinador, com 
de la segona fase (selecció), basada en les proves que es desenvolupen en un 
centre d’avaluació (estudi de casos, entrevista, exposició oral, exercici de grup 
etc.). 
 
En l’enllaç següent, es pot veure un resum elaborat per la REPER dels 
procediments de selecció mes freqüents gestionats per EPSO 
 
 

  

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TRABAJAR%20EN%20LA%20UE%20-%20LOS%20PROCESOS%20SELECTIVOS%20EPSO%20REV.pdf
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14. EURES: EL PORTAL EUROPEU DE LA 
MOBILITAT PROFESSIONAL 

Tota la ciutadania europea té dret a residir i treballar en un altre estat membre 
de la Unió Europea en les mateixes condicions que qualsevol ciutadà d’aquest 
país. 
 
 
¿Què és EURES? 
 
EURES es una xarxa de cooperació creada per a facilitar la lliure circulació de 
treballadors dins dels 28 estats membres de la UE, Suïssa, Islàndia, 
Liechtenstein i Noruega. 
 
La xarxa esta composta per l’Oficina Europea de Coordinació, les oficines 
nacionals de coordinació, els socis d’EURES i els socis d’EURES associats. 
 
En el portal Eures no sols pots trobar innombrables ofertes de treball en 32 
països diferents, sinó que a més compta amb informació sobre les condicions de 
vida i treball (trobar allotjament i col·legi, els impostos, el cost de la vida, la salut, 
la legislació social, la comparabilitat de les qualificacions. etc.) en cadascun 
d'eixos països  
 
També pots trobar recomanacions i consells per a iniciar una carrera professional 
a l'estranger: 
 

• Com trobar informació sobre llocs de treball en l'estranger 

• Aspectes pràctics i jurídics de la mobilitat 

• Com sol·licitar treball a l'estranger 

• Les proves de selecció i l'entrevista 

• Traslladar-se a l'estranger 

• Instal·lar-se en un nou país 

  

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage?lang=es&app=0.18.1-build-0
https://ec.europa.eu/eures/public/es/hints-and-tips-js?lang=es&app=0.18.1-build-0&pageCode=job_opportunities_for_graduates
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¿Qui pot utilitzar els serveis d’EURES? 
 
Sol·licitants d’ocupació, interessats a traslladar-se a un altre estat membre i 
empresaris que desitgen contractar personal procedent d’altres països. 
 
 
Consellers Eures 
 
EURES disposa d'una xarxa de consellers que subministren la informació re-
volguda pels sol·licitants d'ocupació i els empresaris mitjançant un contacte 
personal.  

Els consellers EURES són especialistes formats que presten els tres serveis 
bàsics de EURES d'informació, orientació i col·locació. 
 
 

Punts de contacte EURES en LABORA  
(Servei Valencià d'Ocupació i Formació) 

 
 
Contacte a Alacant 
Pintor Lorenzo Casanova, 6 
03003 - Alacant 
965 900 392 
eures_alicante@gva.es 
 

Contacte a Castelló 
C/ Historiador Viciana, 8, 4t 
12002 - Castelló 
964 558 669 
eures_castellon@gva.es 

 
 

Contacte a València 
Av. Baró de Carcer, 36 
46001 - Valencia 
961 271 924 
eures_valencia@gva.es 

 
 
 

Des del Portal d’EURES, pots localitzar un conseller en una altra ciutat 
fent clic en l’apartat Busca de consellers EURES. 

 
 
 
Accedeix al Portal EURES de LABORA 

https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/um/page/public?lang=es#/adviser/search/list
http://www.labora.gva.es/va/trabajareneuropa
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També pots subscriure’t als butlletins d’ofertes EURES de LABORA 
 
O visitar las xarxes socials d’Eures: 

Facebook EURES España 
 
Twitter EURES España 

 

 

 

 

 

Ajudes a la mobilitat EURES: 
 
 

EL TEU PRIMER TREBALL EURES 
 
El teu primer treball Eures és un projecte per a donar suport financer a joves amb 
edats entre 18 i 35 anys en la busca d’ocupació en un país de la UE diferent del 
de residencia i a empreses interessades en la contractació de treballadors joves 
procedents d’altres països de la UE. 
 
 
 

REACTIVA'T 
 
Reactiva’t és un pla de mobilitat laboral de la Unió Europea concebut per a ajudar 
els ciutadans majors de 35 anys a trobar una ocupació, beca o oportunitat 
d'aprenentatge en un altre país de la UE i per a ajudar els ocupadors a trobar ma 
d'obra qualificada.  
 
  

http://www.labora.gva.es/va/ciutadania/busque-ocupacio/treballar-a-europa/subscriu-te-al-butlleti-d-ofertes-eures
https://www.facebook.com/EuresSpain
https://twitter.com/euresspain
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/tu-primer-empleo-eures
https://ec.europa.eu/eures/public/es/reactivate-js
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EUROPEAN JOB DAYS 
 
Les Jornades Europees de l’Ocupació son esdeveniments dinàmics de 
contractació que reuneixen els demandants d’ocupació i els empresaris. En 
aquestes, els demandants d’ocupació poden trobar no solament oportunitats de 
contractació, sinó també informació practica i orientació per part dels consellers 
d’EURES i altres professionals del sector de l’ocupació. Els empresaris gaudiran 
d’accés directe i gratuït a un gran nombre d’europeus que busquen ocupació i 
estan interessats a treballar en diferents llocs. 
 
 

 

 

 

  

https://www.europeanjobdays.eu/es
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15. TREBALL D’ESTIU 

 
El treball d’estiu és una forma de viatjar i de gaudir d’una experiència diferent per 
a conèixer una altra cultura i aprendre un idioma. Així que és important tindre’l 
en compte com una opció des de joves. 
 
El SEPE, amb l'objectiu d'ajudar fonamentalment a joves i estudiants, que 
vulguen aprofitar els mesos d'estiu per a buscar un treball i alhora, practicar o 
aprendre un idioma, ha elaborat una guia completa de treball a l'estiu on es pot 
trobar informació de treballs com:  
 

• Au-pair 

• en creuers 

• en hostaleria 

• treball de socorrista 

• en parcs aquàtics 

• recollint fruita 

 

 
Tota la guia està carregada d'enllaços amb webs de referència en cadascuna de 
les situacions que ens facilitaran la labor a l'hora de trobar l'oferta que millor 
s'adapte a les nostres necessitats o gustos. 
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Altres 

oportunitats   

de mobilitat en 

Europa 
…………………………………………………………………….. 

 VOLUNTARIAT 

……………………………......................................... 
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16. VOLUNTARIAT 

Els programes de voluntariat són una oportunitat única per a entrar en contacte 

amb cultures diferents a la teua i adquirir noves habilitats útils per al teu 

creixement personal i professional, fomentar l'aprenentatge d'un altre idioma, 

desenvolupar la capacitat d'interactuar amb persones de diferents idiomes i 

cultures, difondre la tolerància entre els joves, donar suport al desenvolupament 

de les comunitats locals… 

Hi ha un ampli ventall d'àrees on poder desenvolupar els projectes de voluntariat: 

 

1. Cultura 

2. Mobilitat internacional 

3. Esports 

4. Atenció social per a ancians, discapacitats i immigrants 

5. Art 

6. Oci 

7. Mitjans i comunicacions 

8. Protecció i educació ambiental 

9. Desenvolupament rural i cooperació per al desenvolupament 
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Servei Voluntari Europeu  
 

El Servei Voluntari Europeu (SVE) és una experiència voluntària a l'estranger, 

finançada per la Comissió Europea, per a joves d'entre 17 i 30 anys.  

El SVE és una experiència d'aprenentatge en l'àmbit de l'educació no formal, en 

la qual els voluntaris adquireixen competències personals, educatives i 

professionals, així com per a la seua integració social.  

Els voluntaris desenvolupen la seua activitat en un país diferent al seu. 

Aquesta activitat, no remunerada i sense ànim de lucre (els voluntaris no 

substituiran mai un lloc de treball), es realitza a temps complet (el voluntari 

treballarà 5 dies de 7 amb un màxim de 40 hores per setmana i tindrà 2 dies de 

vacances per mes) durant un període determinat en benefici de la comunitat.  

Els participants reben el reembossament de les despeses de viatge i la cobertura 

completa dels costos d'aliments, allotjament, segur de salut, així com diners per 

a les seues despeses diàries. 

El SVE es realitza a través d'activitats organitzades en associacions legalment 

establides, que envien o acullen voluntaris. 

Els voluntaris participen en el SVE a través d'una organització d'enviament al 

país on viuen i una organització d'acolliment que els rep i alberga durant la 

missió. 

Els projectes duren entre 2 i 12 mesos, i com a voluntari pots treballar en molts 

camps. 

És important tindre en compte que només es pot realitzar el SVE una vegada. 

 

 

 

Opcions per a trobar voluntariat: Portal Europeu de la Joventut 

https://serviciovoluntarioeuropeo.org/que-es-sve/
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A través del Portal Europeu de la 

Joventut pots trobar les pròximes 

oportunitats de voluntariat o accedir a 

la base de dades del Portal Europeu 

de la Joventut on pots realitzar una 

cerca de projectes de voluntariat i 

d'associacions de voluntariat.  

 
 
Es pot fer una cerca, filtrant els camps 

per país i per temes del projecte de 

voluntariat o fins i tot per tipus 

d'organització.  

 

 

 

 

 

Important 

 

• Indicar en tipus d'acreditació si el que es busca es tracta d'una 

organització d'enviament o d'acolliment. 

 

• Si s'indica organització d'enviament s'obtindrà una selecció 

d'organitzacions que busquen voluntaris per a ser enviats a altres països 

a través d'associacions amb les quals tinguen acords. En aquest cas, en 

país de l'organització s'hauria d'indicar Espanya per a facilitar els tràmits. 

 

• Si s'indica organització d'acolliment s'obtindrà una selecció 

d'organitzacions que reben voluntaris de l'estranger. En aquest cas, en 

https://europa.eu/youth/EU/volunteering/becoming-a-volunteer_es
https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_es
https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_es
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país de l'organització s'hauria d'indicar el país en el qual es desitja realitzar 

el voluntariat. 

 

Una vegada assenyalat els criteris apareixeran les opcions que s'acosten més a 

la cerca. En les organitzacions que s'indiquen sempre apareixerà una forma de 

contacte a través de la que es podrà obtindre informació més precisa. 

 

 

 

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT 
 

El Cos Europeu de Solidaritat és una iniciativa de la Unió Europea per a 

reemplaçar i millorar gradualment el Servei Voluntari Europeu, amb el qual no 

manté diferències importants.  

El seu objectiu és crear oportunitats perquè els joves treballen com a voluntaris 

o col·laboren en projectes —en els seus propis països o a l'estranger— que 

beneficien a comunitats i ciutadans de tota Europa. 

Com a novetat apareix la possibilitat de participar en projectes en el propi país i 

a més poder experimentar experiències laborals i de pràctiques. 

Per a inscriure't en el Cos Europeu de Solidaritat has de tindre 17 anys, però no 

podràs començar el projecte fins que hages complit els 18. Hauràs d'acabar el 

projecte del Cos Europeu de Solidaritat abans de complir els 31 anys. 

  

https://europa.eu/youth/solidarity_es
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INTERREG VOLUNTEER YOUTH 
 

IVY és un programa de voluntariat en programes transfronterers, transnacionals 

o interregionals i projectes relacionats.  

Aquesta iniciativa és part del Cos Europeu de Solidaritat, i està promoguda per 

la Comissió Europea. Ofereix l'oportunitat de familiaritzar-se amb els programes 

i projectes de Interreg sobre els nombrosos beneficis de la col·laboració entre les 

fronteres internes de la UE. 

 
 
 
 

EU AID VOLUNTEERS 
 
La iniciativa EU Aid Volunteers és una oportunitat per a promoure la cooperació 

entre ciutadans europeus actius, treballant en operacions d'ajuda humanitària 

juntament amb les comunitats als països que estan experimentant crisis 

humanitàries. 

 

Requisits: 

 

• Tindre mínim de 18 anys. 

• Ser ciutadà de la Unió Europea o resident de llarga duració en un Estat 

membre de la UE. 

• Disponibilitat d'1 mes a 18 mesos. 

• No és necessari tindre experiència d'ajuda humanitària, no obstant això, 

han de complir amb els requisits de cada vacant. 

 

 

Els projectes poden ser: 

• Presencials a jornada completa, amb experiència en temes com: 

Finances i comptabilitat, gestió i administració de projectes, supervisió 

i avaluació de projectes, comunicacions, logística i transport, gestió de 

https://www.interregyouth.com/
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recursos humans i aprenentatge, polítiques i planificació estratègica, 

aigua i sanejament, alimentació, nutrició i salut... 

 

• Projectes online, d'1 a 5 hores setmanals, per a aquells que volen 

contribuir a causes globals sense eixir de les seues llars (sense restricció 

per nacionalitat) amb experiència en temes com: 

Redacció, traduccions, disseny gràfic, recerca i desenvolupament, 

tecnologies i mapatges, formació, gestió i desenvolupament de 

projectes, administració i finances, esdeveniments i campanyes, 

intercanvi de coneixements... 
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