Pràctiques

Ampliant Horitzons: pràctiques professionals a Europa

Breu resum:
Les pràctiques professionals ofereixen l’oportunitat de tenir una experiència de feina real, en un altre país europeu,
dins del sector professional escollit.
Els i les participants dissenyaran i planificaran un itinerari professional personalitzat i podran desenvolupar tot un
seguit de competències i habilitats personals i professionals que milloraran les seves opcions d'accés al mercat laboral.
Objectius:
-Oferir a les persones joves beneficiaries l’oportunitat de realitzar un període de pràctiques en una empresa pública o
privada en un altre estat membre de la UE;
-Planificar un itinerari personalitzat entre aprenentatge i ocupació amb cada participant;
-Proveir l’espai per què puguin desenvolupar competències i habilitats personals i professionals;
-Millorar les opcions de trobar una feina de les persones participants.
Períodes de pràctiques i sectors professionals:

Preston -Regne Unit
Dates formació lingüística en anglès: Del 14 de gener al 22 de febrer 2019
Dates pràctiques: De l’1 de març fins al 6 de juny 2019
Places: 10 places
Sectors: Càtering, chef - Art, disseny, arquitectura - Perruqueria i bellesa - Audiovisuals - Producció de música
- Atenció a la gent gran - Administració d’empreses - Fusteria –Altres
Últim dia per fer la inscripció: dilluns 31 de desembre de 2018

Amarante -Portugal
Dates formació lingüística en anglès: Del 4 de març al 12 d’abril 2019
Dates pràctiques: Del 23 d’abril fins al 31 de juliol 2019
Places: 5 places
Sectors: Agricultura i producció agroecològica - Educació i activitats socioculturals - Marketing i publicitat Hosteleria, turisme - Restauració i gastronomia –Altres
Últim dia per fer la inscripció: dilluns 4 de febrer de 2019

Pesaro -Itàlia
Dates formació lingüística en italià: Del 24 d’abril al 4 de juny 2019
Dates pràctiques: De l’11 de juny fins al 17 de setembre 2019
Places: 10 places
Sectors: Hosteleria, turisme - Restauració i gastronomia
Últim dia per fer la inscripció: dilluns 25 de març de 2019
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-L’horari de les pràctiques serà de dilluns a divendres, 30-35h/setmana.
-Els i les participants rebran un certificat que acreditarà la realització de les pràctiques.
Suport lingüístic i pedagògic:
-Es definirà un itinerari professional personalitzat amb cada persona participant.
-Els i les participants realitzaran un curs lingüístic intensiu de 120h abans de l’inici de les pràctiques.
**Regne Unit: anglès, Portugal: anglès, Itàlia: italià (de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30h)
-Els i les participants tindran suport lingüístic de 40h durant l'estada.
**Regne Unit: anglès, Portugal: anglès o portuguès, Itàlia: italià
-Es realitzaran sessions i tallers de preparació intercultural.
-Els i les participants, al tornar de les pràctiques i durant 2 mesos, realitzaran diverses sessions i tallers de seguiment,
avaluació i orientats a la recerca de feina.
Qui pot participar?
Totes les persones joves d’entre 18 i 29 anys, residents a Catalunya, que no han finalitzat els estudis de formació
professional (grau mitjà o superior) o universitaris, o que si els han finalitzat, no han tingut una primera experiència
laboral relacionada amb el que han estudiat (o ha estat inferior a 3 mesos).
Han d’estar apuntades a Garantia Juvenil i inscrites com a demandats d’ocupació no ocupats -DONO al SOC.
Què cal fer per participar?
1) Completar la fitxa d’inscripció (que pots trobar a la pàgina web http://www.catalunyavoluntaria.cat/oportunitats)
2) Preparar el teu currículum en anglès
3) Obtenir el certificat conforme estàs registrat/da a Garantia Juvenil
4) Obtenir el DONO conforme estàs inscrit com a demandat d’ocupació no ocupat al SOC
5) Enviar la fitxa d’inscripció, currículum en anglès, certificat de Garantia Juvenil i DONO a:
comunicacio@catalunyavoluntaria.cat
*Les persones pre seleccionades seran informades i convocades a una entrevista personal.
Les pràctiques professionals, i per tant totes les despeses dels i les participants (allotjament, manutenció,
assegurança, suport lingüístic, viatge, transport local, tutories) estan subvencionades pel programa TLN Mobilicat,
programa impulsat i cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya –SOC i pel Fons Social Europeu.
Per a més informació sobre el projecte i com participar, pots trucar al telèfon 93 412 44 93 o bé enviar un email a
comunicacio@catalunyavoluntaria.cat (Lorena).
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