
Europe Direct Tarragona
Som el centre d’informació sobre la Unió Europea que l’Ajuntament de

Tarragona posa a l’abast de la ciutadania. 

Més de 6.000 tarragonis s'apropen a Europa gràcies
a la tasca de Europe Direct Tarragona

Quin és el lema de la UE? Quins van
ser els països fundadors de la UE? I
els últims en entrar-hi? Quina és la
política energètica europea? Quines
opcions tenen els joves que volen
estudiar i/o treballar en qualsevol
dels Estats membres de la UE?

L’oficina Europe Direct Tarragona
treballa per donar resposta a
aquestes i a qualsevol altra pregunta
per tal de posar a l’abast de la
ciutadania tot allò que està
relacionat amb la Unió Europea.

Llegeix més

http://blocs.tarragona.cat/europedirect/2017/02/16/mes-6-000-tarragonins-sapropen-europa-gracies-tasca-deurope-direct-tarragona/
http://blocs.tarragona.cat/europedirect/2017/02/16/mes-6-000-tarragonins-sapropen-europa-gracies-tasca-deurope-direct-tarragona/


Projecte Erasmus:
Institut Campclar
Instituts europeus col·laboren amb
l'IES Campclar en un projecte
Erasmus sobre energies
renovables...

Continua llegint...

El Llibre Blanc sobre el
futur d'Europa
El llibre suposa una proposta per a
un nou inici de la Unió Europea amb
27 estats membres..

Continua Llegint...

Vols participar
al Euroescola 2017? 
Fes un vídeo basat en alguns dels
drets recollits a la Carta de Drets
Fonamentals de la Unió Europea...

Continua Llegint...

L'Opinió

http://blocs.tarragona.cat/europedirect/2017/03/07/diversos-instituts-europeus-collaboren-linstitut-campclar-projecte-erasmus/
http://blocs.tarragona.cat/europedirect/2017/03/07/diversos-instituts-europeus-collaboren-linstitut-campclar-projecte-erasmus/
http://blocs.tarragona.cat/europedirect/2017/03/06/comissio-europea-presenta-llibre-blanc-sobre-futur-deuropa/
http://blocs.tarragona.cat/europedirect/2017/03/06/comissio-europea-presenta-llibre-blanc-sobre-futur-deuropa/
http://blocs.tarragona.cat/europedirect/2017/02/22/vols-participar-concurs-euroscola-2017-institut/
http://www.europarlbarcelona.eu/resource/static/files/Publicacions/cartadretsfonamentals.pdf
http://blocs.tarragona.cat/europedirect/2017/02/22/vols-participar-concurs-euroscola-2017-institut/


Igualtat de gènere a la UE:
A mig camí i a ritme
massa lent
 

S'obre el gran debat sobre
el futur de la Unió
Europea 

Vídeo: Coneixes la Formació Dual?
És la formació professional que està organitzada conjuntament entre empreses i
centres educatius mitjançant convenis de col·laboració que actuen de manera

coordinada en el procés de formació dels estudiants

Pròxims Esdeveniments

http://blocs.tarragona.cat/europedirect/2017/03/08/igualtat-genere-ue-mig-cami-ritme-massa-lent/
http://blocs.tarragona.cat/europedirect/2017/03/08/igualtat-genere-ue-mig-cami-ritme-massa-lent/
http://blocs.tarragona.cat/europedirect/2017/03/03/sobre-gran-debat-sobre-futur-deuropa/
http://blocs.tarragona.cat/europedirect/2017/03/03/sobre-gran-debat-sobre-futur-deuropa/
https://www.youtube.com/watch?v=lKLg4_aXc7E
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Ens trobaràs a:
Plaça Imperial Tarraco, 1

43005 Tarragona
blocs.tarragona.cat/europedirect

Vols canviar alguna cosa?
Vull modificar les meves dades / No vull seguir rebent aquests correus

http://blocs.tarragona.cat/europedirect/activitats/europa-a-la-universitat/simulacio-pe/
https://www.facebook.com/europedirect.tgna/
https://twitter.com/europedirecttgn
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