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Podríem dir que hi ha diverses 
possibilitats adaptables a tothom 
segons les necessitats i les 
intencions de cadascú. Veiem-ho: 
 
ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES: 
 Hi ha una sèrie de programes que 
ofereixen treball en pràctiques en 
empreses relacionades amb estudis 
universitaris. 
- Leonardo da Vinci: beques per 
viatjar a la Unió Europea. 
- Europass: activitat per promoure 
l’aprenentatge i la formació a la 
Unió Europea. 
-Eurodissea: intercanvis entre 
regions de la Unió Europea. 
-Programa Lingua :  per a 
professors de llengua (Oficina de 
Cooperació Educativa i Científica 
Internacional). 
-EQUAL Iniciativa comunitària de 
rrhh per combatre la desigualtat i 
l’exclusió al mercat de treball. (Fons 
Social Europeu). 
-La Direcció Gral. De Comerç del 
Dpt. de Treball i Indústria, té ajuts 
per especialistas en matèria de 
comerç exterior: beques, ajuts i 
cursos subvencionats per fer 
pràctiques a empreses i insti-
tucions estrangeres.  
-El Ministeri d’Assumptes 
Exteriors ofereix una borsa de 
treball per incorporar-se a 
organitzacions internacionals. 
-Beques de l’Institut Espanyol de 
Comerç Exterior per treballar en 
pràctiques a les oficines comercials 
d’Espanya a l’estranger. 

- Beques COPCA. Beques en 
pràct iques en empreses o 
institucions a l'estranger. 
-Programes d’associacions i 
organitzacions relacionades amb 
pràctiques laborals interna-
cionals d’estudis com Ciències 
Econòmiques i Empresarials 
(AIESEC), Enginyers (IAESTE), 
Dret (ELSA), Geografia (EGEA)... 
-Programa de les Nacions Unides 
per al Desenvolupament. 
-Jove Emprenedor Europeu:
(Cambra Oficial de Comerç 
d’Espanya- Gran Bretanya). 
- Vulcanus: Programa de formació 
Unió Europea - Japó.  
- Beques Robert Schuman al 
parlament Europeu (estudiants 
universitàris de 3r cicle). 
- Eurostages (beques a llicenciats 
en Dret, ADE, Economia i CCPP. 
 
JOVES TREBALLADORS: 
Si cerques treball a empreses 
estrangeres hauràs de contactar 
amb elles i enviar-hi el currículum i 
la carta de presentació.  
Per trobar adreçes d’aquestes 
empreses et pots dirigir a les 
cambres de comerç i aconseguir 
llistats d’empreses o bé fer-ho a 
través de les agències de treball, 
que tenen un cost, però faciliten 
tots els tràmits per aconseguir feina 
(sigui en pràctiques, treball 
qualificat o no qualificat). Algunes 
d’elles són Travel Work, Bristol 
Centre, Easy Languages Abroad...    
També hi ha algunes xarxes que 

tenen ofertes de treball: 
-Red Eures:  països comunitaris. 
-iAgora: portal de mobilitat europeu 
del programa Leonardo iLEO. 
 -Empreses de treball temporal 
que gestionen llocs de treball de 
caràcter temporal a l’estranger: 
-www.rec.uk.com (Regne Unit). 
-www.nrf.ie (Irlanda) 
-www.officielinterim.com (França). 
- www.bza.es (Alemanya). 
-www.adecco.com 
-www.manpowerabroad.com  
-www.vedior.com  
Una altra manera de treballar a 
l’estranger pot ser a través de 
projectes de voluntariat, sigui el 
Voluntariat Europeu (SVE), sigui a 
través d’ONG’s com per exemple el 
Servei Civil Internacional (SCI) amb 
camps de treball arreu del món. 
 

Per a més informació consulteu la 
pàgina web: www.gencat.cat a 
Joventut /Trebal l /Treba l lar  a 
l’estranger● 

TREBALL A L’ESTRANGERTREBALL A L’ESTRANGER  

S’apropa l’estiu i molts joves pensen a treballar durant aquests mesos i 
alhora aprofitar per aprendre un idioma, conèixer una altra cultura, o 
simplement desconnectar... En aquests casos treballar a l’estranger és 
una sortida força sol·licitada i l’oferta és cada vegada més variada. 
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EL PACTE DE BOLONYA 
La Declaració de Bolonya es va 
signar al 1999 a la ciutat que 
porta aquest nom i el seu objectiu 
és crear per al 2010 un Espai 
Europeu d'Educació Superior 
(EEES), és a dir, fer que 
l'educació universitària sigui 
comparable a la resta de països 
europeus i facilitar l'intercanvi 
entre els diferents membres. 

Els principals canvis són els 
diferents cicles en els que es 
basa el nou sistema educatiu 

universitari: El Grau i el Postgrau. 

El Grau tindrà una durada de 3-4 
anys. Per obtenir el títol serà 
necessari tenir un mínim de  240 
crèdits europeus. En acabar, 
s’aconsegueix el títol oficial de 
Graduat.                                     

Es preveu que les primeres 
titulacions de grau s'imparteixin a 
partir del curs vinent 2008-2009.  

Per completar la formació es pot 
cursar un Màster oficial al qual 
s'accedeix després de l'obtenció 
d'un títol de Grau o qualsevol 
altra títol universitari oficial. Està 

previst que tingui una durada d'1 
o 2 anys amb un total de 60 a 
120 crèdits. Tots els plans de 
màster oficial inclouran un treball 
de fi de màster. En acabar, 
s’aconsegueix el títol oficial de 
Màster.                                     

Si es vol seguir estudiant es pot 
cursar un Doctorat  i una tesi 
doctoral. El doctorat té una 
durada de 3 anys i en acabar 
s’obté el títol de Doctor● 

 

 

 

Diccionari de les ocupacions:                                                                           

Animador/a Sociocultural                                                                                        

Actualment l’Animació sociocultural es pot cursar com un cicle formatiu de 
grau superior (CFGS). 

L’animador/a sociocultural és aquella figura que s’encarrega de dissenyar 
i gestionar tota mena d’accions al voltant de l’oci i el temps lliure. Organit-
za i dinamitza jocs, tallers, excursions, campaments, activitats de reflexió, 
dinàmiques de grup, visites... per tal d’impulsar al grup (sigui d’infants, 
jovent, gent gran, col·lectius en risc d’exclusió social, etc.) cap a la partici-
pació, l’educació i el  desenvolupament social i cultural de l’entorn. 

En funció del col·lectiu amb el que es treballi, haurà de fer un anàlisi de 
les necessitats i dissenyar activitats socioculturals adequades a les seves característiques. Una vegada dissenya-
des, haurà de programar i planificar-les tenint en compte els objectius, la temporalització, els recursos humans i 
materials i les avaluacions periòdiques que cal dur a terme. Una altra de les seves funcions pot ser la coordinació o 
supervisió de la resta de monitors/es. 

Els llocs on es pot dur a terme aquesta ocupació és en centres educatius, centres d’oci i temps lliure, centres cívics, 
centres sanitaris, hotels, càmpings, balnearis, geriàtrics, etc.  

Les habilitats que li seran requerides a la figura de l’animador/a són la capacitat de comunicació, d’organització, la 
creativitat, la capacitat de dinamització i de resolu-
ció de conflictes, així com les seves habilitats de 
negociació... 

La titulació és assimilable a la de monitor en el lleu-
re segons el decret 137/2003 del 10 de Juny, de 
regulació de les activitats d’educació en el lleure en 
el qual participen menors de 18 anys (DOGC 3902 
de l’11 de juny de 2003) sempre que en la formació 
teòrico-pràctica hagin cursat crèdits relacionats 
amb el lleure infantil i/o juvenil● 

ACTUALITATACTUALITAT  

DADES D’INTERÈS 

CONVENI: 7902295 Conveni Col·lectiu de Treball del Sector 
de Temps Lliure, Educatiu i Sociocultural de Catalunya. Re-
solució, TRI/1652/2005, de 16 de maig: 

http://www.gencat.net/eadop/imatges/4396/05140139.pdf 

ON ES POT CURSAR: I.E.S. Vidal i Barraquer.  

Av. President Lluís Companys, nº1. C.P. 43005 Tarragona. 
Tel. 977212836 / Fax 977243103. 
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A TARRAGONA: 

Oficina de Serveis a la 
Joventut al Tarragonès 

C/ de les Coques, 3  

Tel. 977 24 45 00  

joventut@tarragones.org 

PIJ Coordinació 
Territorial de Joventut 

C/Sant Francesc, 3 , 1r  

Tel. 977 92 01 78  

joventut.tarragona.dasc@ge
ncat.cat 

ALTRES MUNICIPIS: 

PIJ de Constantí 

C/Sant Pere, 49  

Tel. 977 52 34 30  

ignasijoventut@hotmail.com 

PIJ del Morell 

Centre Socio-Cultural 

C/ de la Coma, 2 , 2n pis 

Tel. 977 84 21 76  

pij.morell@altanet.org 

PIJ de La Canonja  

Pça. Del Castell, 1, 1r  

(Castell de Masricart) 

Tel. 977 54 53 08 
pcultura@canonja.altanet.org  

PIJ de Roda de Barà  

Av. Avenc, 16 

Tel. 977657972  
pij@rodadebarà.org 

 PIJ de Salou 

Edifici El Carrilet, s/n  

Tel. 977 35 07 86  

pij@salou.org 

PIJ de Torredembarra 

C/ Capella 6, 2n  
Tel. 977958645 

pij@torredembarra.cat 

PIJ de Vila-seca 

C/ de la Font, 12  

Tel. 977 39 35 42  

pij@vila-seca.cat 

 PJ de Creixell 

Av. Nostra Sra. de 
Montserrat, s/n 

Tel. 977 80 07 36  

pijcreixell@altanet.org 

PJ del Catllar 

Centre Municipal          
Av. Catalunya 

mancomunatjove@  
gmail.com 

PJ dels Pallaressos 

Nou Local Social (nova 
ubicació a l’octubre). 

mancomunatjove@  
tarragones.org 

PJ de La Pobla de 
Mafumet 

Casal Cultural 

mancomunatjove@  
tarragones.org 

PJ de La Pobla de 
Montornès 

CEIP Els Ametllers. 

mancomunatjove@  
tarragones.org 

PJ de La Riera de Gaià 

Casal Rierenc                             
C/Sant Pau, 12, 2n 

mancomunatjove@  
gmail.com 

PJ de La Secuita 
(d’octubre a maig) 

Casal Municipal 

mancomunatjove@  
gmail.com 

PJ de Perafort   
(d’octubre a maig) 

C/Nou, 52 

mancomunatjove@  
gmail.com 

PJ de Vilallonga del 
Camp 

Piscina municipal (juliol i 
agost) Octubre nova seu 

mancomunatjove@  
tarragones.org 

 

Pots trobar més 
informació a la web 
www.gencat.cat/
joventut● 

NOU HORARI D’ESTIU  

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL 

PUNT DE SUPORT DE LA UOC I  

AULA D’ORDINADORS  

DE 9 A 14H DE DILLUNS A DIVENDRES 

SERVEI D’ASSESSORAMENT  

LABORAL 

DE 9 A 13H DE DILLUNS A DIJOUS 

Si teniu algun dubte o suggeriment contacteu amb nosaltres al Tel. 
977244500 o bé a joventut@tarragones.org o sal@tarragones.org 

LA INFORMACIÓ AL TEU ABAST: ELS PUNTS D’INFORMACIÓ 
JUVENIL I ELS PUNTS JOVES DEL TARRAGONÈS 

OFICINA DE SERVEIS A LA JOVENTUT                
DEL TARRAGONÈS 
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