
L’alumne o alumna interessat a participar-hi haurà d’enviar a l’adreça 
smartin@tarragona.cat la documentació següent:

– Currículum vitae actualitzat, on consti la formació amb certificat 
de professionalitat realitzada al Servei Municipal d’Ocupació – 
Tarragona Impulsa.

– Carta de motivació on s’especifiquin els motius pels quals està 
interessat/ada a participar en el projecte, les pràctiques que vol 
fer (p. ex. tipus d’empresa) i el nivell aproximat de coneixements 
d’idioma estranger (bàsic, mitjà o alt).

Cada candidatura serà avaluada individualment mitjançant entre-
vistes tant amb la persona interessada a fer les pràctiques com amb 
el professor/a i tutor/a del curs realitzat.

Magatzem 1 de l’edifici de La Tabacalera
Av. Vidal i Barraquer s/n

Telèfon 977 243 609
tarragonaimpulsa@tarragona.cat

COM S’HI POT PARTICIPAR?

Programa de pràctiques en empreses internacionals



QUE OFEREIX EL PROJECTE?

Realització de pràctiques 
de treball en una empresa 
internacional
El/la participant en el projecte realit-
zarà PRÀCTIQUES de treball durant 
UN MES en una empresa del sector 
on ha fet la formació en el Tarragona 
Impulsa, amb l’objectiu de posar en 
pràctica els coneixements adquirits 
durant el curs.

El projecte subvenciona:

– La gestió de recerca d’empreses per 
a la realització de les pràctiques i la 
contractació de l’assegurança.

– Servei de tutorització de segui-
ment al país de destinació durant 
la seva estada.

– Viatge d’anada i tornada al país de 
destinació.

– Estada.

– Pocket money per cobrir les despe-
ses diàries (transport urbà a l’em-
presa, dinars, etc.).

Formació lingüística
El projecte els ofereix la possibilitat 
de realitzar un CURS D’IDIOMA EN 
LÍNIA – Online Lingüístic Support – 
per millorar-ne les competències:

http://erasmusplusols.eu/es/

Es tracta d’una plataforma dirigida a 
estudiants de qualsevol nivell (princi-
piant, intermedi o avançat). Des del 
nivell A1 fins al C2.

L’accés als cursos és il·limitat. El/la 
participant tindrà accés a tots els mò-
duls i tots els nivells de l’idioma, i els 
podrà seguir al seu propi ritme.

Preparació intercultural
Es realitzaran diferents sessions per 
treballar amb el/la participant temes 
d’interès del país de destinació.

Orientació laboral
El/la participant rebrà assessorament 
i informació de les eines a l’abast per 
afavorir la seva incorporació al treball 
un cop finalitzi les pràctiques (p. ex. 
com s’ha d’elaborar un currículum 
Europass, com s’ha de redactar una 
carta de presentació de resposta a 
una oferta laboral, com s’ha de pre-
parar una entrevista de treball, etc.).

Tutories individualitzades
Durant la preparació i la realització 
de les pràctiques i després, un cop 
finalitzades, els/les participants al 
projecte rebran un servei de tutories 
individualitzades per tal de prepa-
rar-los i viure l’experiència amb satis-
facció i seguretat.

Aquest projecte està subvencionat dins el programa educatiu europeu 
ERASMUS +, que subvenciona estades en pràctiques de formació profes-
sional en empreses d’estats membres de la Unió Europea.

QUE ES?

Podran participar en el projecte els i les alumnes dels cursos impartits pel Servei 
Municipal d’Ocupació – Tarragona Impulsa acreditats amb un CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT.

A QUI VA DIRIGIT ?

L’alumne/a podrà realitzar les pràctiques un cop hagi finalitzat i aprovat el curs 
de formació. Es disposa d’un any des de la finalització del curs per portar a terme 
l’experiència.

Cada cas s’estudiarà individualment i segons disponibilitat de l’empresa per 
elaborar el calendari de les pràctiques.

QUAN ES PODEN FER LES PRACTIQUES?


