FORMACIÓ
Erasmus +
FORMACIO – ESTUDIS - EXPERIENCIES

Tant per estudiar com per fer pràctiques
durant la teva etapa de formació, també
durant l’any següent a l’obtenció de la
titulació.
Per
Per
Per
Per

a
a
a
a

estudiants
estudiants
estudiants
estudiants

de Formació Professional
universitaris
de Màster
de Doctorat

Màster Erasmus
Mundus (MCME)
FORMACIO – ESTUDIS - EXPERIENCIES

Per a aquells que volen estudiar un programa d’estudis internacionals, a través d’un
consorci universitari i en diversos països.
Prèvia candidatura i procés de selecció.

EUROPE

RECURSOS
Europass
Col·lecció de cinc documents
per presentar les teves
capacitats i qualificacions de
manera fàcil i comprensible a
tota Europa: currículum vitae
(CV), passaport de llengües,
document de mobilitat
europea, suplement al títol de
tècnic o al certificat de
professionalitat i suplement al
títol superior.

Youthpass
Certificat per validar i reconèixer
l’experiència dels participants
en un programa Erasmus + de
joventut, on es descriu
l’experiència i aprenentatge no
formal.

YOU

EUROPE DIRECT ÉS EL CENTRE
D’INFORMACIÓ SOBRE LA UNIÓ
EUROPEA QUE L’AJUNTAMENT
DE TARRAGONA POSA A L’ABAST
DELS JOVES.
Plaça Imperial Tàrraco
Tarragona
977 296 181
europedirect@tarragona.cat
De dl a dv: 9 a 14 h

O P O R T U N I TAT S
PER A JOVES

# E D Tg n

V O L U N TA R I AT

Servei de Voluntariat
Europeu (SVE)
PER A JOVES D’ENTRE 18 I 30 ANYS

Experiència de voluntariat internacional,
d'una durada d'entre dues setmanes i un
any, per participar activament en una
organització mentre coneixes altres cultures i idiomes.

European Solidarity
Corps

BORSA DE JOVES VOLUNTARIS EUROPEUS

Contacte amb organitzacions per fer un
voluntariat o treballar en projectes que
beneficien la comunitat del teu país o un
altre estat membre de la UE, a través de
diverses fórmules: voluntari, personal
laboral o becari.

EU AID Volunteers

PER A JOVES ACTIVISTES EN LAMBIT LOCAL

Tasques de voluntariat en situacions de crisi
humanitària, per adquirir experiència en el
context humanitari internacional.

EXPERIÈNCIA
LABORAL

TREBALL

European Personnel
Selection Office
(EPSO)

Erasmus for
Young Entrepreneurs

PER A AQUELLS QUE VOLEN TREBALLAR

PER A EMPRENEDORS O JOVES

A L’ADMINISTRACIO EUROPEA

QUE VOLEN CREAR UNA EMPRESA

Intercanvis transnacionals per aprendre al
costat d’empresaris experimentats que
dirigeixen petites empreses en altres països
participants.

Eurodyssee
PER A JOVES D’ENTRE 18 I 30 ANYS

Pràctiques a l’estranger, d'una durada
d'entre 3 i 7 mesos, per a joves que estan
buscant feina i que volen aprofitar per
adquirir experiència professional a l’hora
que aprenen una altra llengua i cultura.

Oportunitat per desenvolupar la carrera
professional a les institucions i agències
europees, o fer pràctiques, en el cas joves
titulats. En diferents camps de treball,
segons formació i trajectòria professional.

European
Employment
Service (EURES)
PER A TREBALLADORS I EMPRESARIS

Xarxa d’ofertes i demandes de treball a tots
els països de la Unió Europea (UE). Serveis
d’informació, assessorament i contractació
per als ciutadans europeus.

