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Cada vegada és més freqüent que els joves de 
la nostra província busquen alternatives labo-
rals i d’estudis fora de les nostres fronteres amb 
l’objectiu d’adquirir una formació digna per as-
solir un futur millor. La destinació més habitual 
d’aquestos joves, que necessiten sentir-se satis-
fets i complir les seues expectatives, és Europa.

La Diputació d’Alacant, en compliment dels seus 
objectius de desenvolupament i consolidació de 
serveis i productes que oferisquen informació, 
assessorament i orientació com a mecanismes 
bàsics en els processos de formació i recerca 
de treball, considera necessari oferir el suport 
oportú i les eines adequades per a la consecució 
d’aquestos objectius.

Per aquestes raons, l’Àrea de Joventut de la 
Diputació d’Alacant posa a disposició dels joves 
aquesta Guia de Recursos Europeus, que els 
servirà com a instrument d’orientació i que in-
clou la informació que necessiten perquè aquesta 
mobilitat es produïsca en les millors condicions: 
còmodament i segura.

Esperem que us siga útil.

Àrea de Joventut
Diputació d’Alacant
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En la preparació d’un viatge, es pot tenir 
tot més o menys controlat o deixar-
se endur i obrir-se una mica més a la 
improvisació. De tota manera, sempre hi 
haurà alguns detalls que cal no oblidar i 
que us ajudaran a evitar imprevistos no 
desitjats.

Alguns documents són imprescindibles 
per a viatjar. Cada país, per les seues 
condicions sanitàries, de seguretat o per 
la relació diplomàtica que puguen tenir 
amb Espanya, requerirà més o menys 
documentació.

Sempre és aconsellable fer un inventari 
i prendre en compte els temps de 
tramitació per a no sobrepassar els 
terminis i quedar-se a terra per la manca 
d’un visat o per un passaport caducat.

Un altre consell que pot evitar-vos 
problemes és fer-ne fotocòpies i 
guardar-les en un lloc segur. En cas de 
pèrdua o robatori, els tràmits seran més 
ràpids.

01
Viatjar per Europa

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

Per obtenir informació particular de cada país, convé mirar 
detingudament el lloc web del Ministeri d’Assumptes Exteriors 
i Cooperació www.maec.es o posar-se en contacte amb ells 
directament (tel.:91 379 97 00, Pza. de la Provincia 1, 28012 
Madrid).

Segons el país que visites, pots veure en aquesta mateixa pàgina 
el consolat o l’ambaixada espanyol http://www.maec.es/es/
EYC/Paginas/embajadas-consulados.aspx i pots trobar-hi la 
fitxa del país a visitar.

També pots fer una recerca de qualsevol ambaixada al món en 
aquesta web: www.embajada-online.com

http://www.maec.es
http://www.maec.es/es/EYC/Paginas/embajadas-consulados.aspx
http://www.maec.es/es/EYC/Paginas/embajadas-consulados.aspx
http://www.embajada-online.com
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El Document Nacional d’Identitat és 
obligatori per a les persones amb 
ciutadania espanyola majors de 14 
anys. Es  tramita en les comissaries 
de policia.

INFORMACIÓ EN:

Ministeri de l’Interior

www.interior.gob.es
Tel. 060

www.policia.es

www.citapreviadnie.es
Tel. 902 247 364

www.dnielectronico.es

>>

>>

>>

>>

I cal tenir en compte que, durant 
l’estiu, l’horari d’atenció al públic pot 
variar.

Es renova cada cinc anys.A més, 
els menors d’edat necessiten una 
autorització del pare, de la mare 
o del tutor. Es pot obtenir en les 
Comissaries de Policia, de la Guàrdia 
Civil, Jutjats, Notaries i Alcaldes.

Els països a què es pot viatjar amb 
el D.N.I. en vigor són els següents:
Alemanya, Andorra, Àustria, 
Bèlgica, Bòsnia-Hercegovina, Xipre, 
Dinamarca, Eslovènia, Eslovàquia, 
Estònia, Finlàndia, França, Gran 
Bretanya, Grècia, Holanda, Hongria, 
Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, 
Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, 
Malta, Marroc1, Mònaco, Noruega, 
Polònia, Portugal, República Txeca, 
Romania, San Marino, Suècia, Suïssa 
i Turquia2.

Preu

10,30€: primera inscripció i renovació 
per caducitat.

10,30€: renovació per pèrdua, 
deteriorament o robatori sense 
denúncia.

Validesa

Cinc anys abans de complir els 30.

Deu anys abans de complir els 70.

Permanent a partir d’aquesta edat.

Tramitació

En comissaries de policia o equips 
d’expedició del DNI.

Per a la primera inscripció calen 
dues fotografies i un certificat 
d’extracte de la partida de naixement. 

Per a la renovació calen dues fotografies, 
el DNI anterior i, si ha hagut un canvi de 
domicili, el certificat d’empadronament.

D.N.I.

1) Els grups turístics necessiten un justificant d’estada i d’allotjament emés per una agència de 
viatges o per una entitat similar.

2) Amb el passaport ordinari o el DNI, el visat s’obté en el control de la frontera d’entrada a Turquia 
mitjançant el pagament de la taxa  de deu dòlars estatunidencs per visat. Si es viatja a aquest país 
amb un vehicle propi i amb objectes de valor, cal presentar-hi el passaport.  

01 Viatjar per Europa // INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

http://www.interior.gob.es
http://www.policia.es
http://www.citapreviadnie.es
http://www.dnielectronico.es
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Aquest és el document que acredita, 
fora del país, la vostra identitat i 
nacionalitat, i us permet viatjar pels 
països que l’exigisquen. També es 
pot tramitar en les comissaries de 
policia, així com en les ambaixades 
i consolats d’Espanya a l’estranger.

Existeixen diversos tipus de 
passaport:

 » Ordinari: Té una validesa de cinc 
anys per a menors de 30 anys i 
de deu si ja s’ha complit aquesta 
edat.

 » Col·lectiu: S’expedeix per a 
viatges específics i la seua duració 
no pot excedir de tres mesos.

 » Per a emigrants: Se sol·licita en la 
Direcció General de Migracions i la 
seua validesa és de 2 anys.

Per saber quins són els països en què 
és necessari dur el passaport sense 
visat, terminis de vigència i altres 
detalls, com ara les taxes d’entrada i 
d’eixida, convé informar-se’n:

Preu

25,25 € per al passaport ordinari.

Validesa

Cinc anys abans de complir els 30.

Diez años a partir de esa edad.

Tramitació

En Direccions Superiors i Comissaries 
de Policia.

Per a la primera inscripció, calen dues 
fotografies, DNI en vigor, passaport 
anterior en cas de renovació i 
justificant de denúncia en cas de 
pèrdua o robatori.

Passaport
Ministeri d’Assumptes 
Exteriors i Cooperació 
www.maec.es

Ministeri de l’Interior
www.interior.gob.es

www.policia.es

>>

>>

>>

http://www.maec.es
http://interior.gob.es
http://www.policia.es
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Aquest permís és necessari si 
volem conduir temporalment en 
països que no siguen membres 
de la Unió Europea i que no 
hagen adoptat el model de permís 
establert als Convenis de Ginebra 
o de Viena.

Validesa

Un any i no és vàlid per a conduir a 
Espanya. L’únic requisit és ser titular 
d’un permís de conducció en vigor i 
del mateix tipus del permís sol·licitat.

Tramitació

En les Direccions Provincials i 
Locals de Trànsit.

Cal emplenar la sol·licitud i presentar 
el DNI, passaport o targeta de 
residència en vigor per als estrangers 
que no pertanyen a la Comunitat 
Europea i una fotografia de 32 x 26 
mm a color.

Preu

9,80€ en 2012.

Per als països comunitaris, el més 
habitual és que pugues conduir 
amb el permís espanyol. Només 
caldrà dur una traducció d’aquest 
en la llengua del país que visites. 
El consolat del país on viatjaràs, el 
RACE o un traductor jurat  poden 
fer-te aquesta traducció.

Permís internacional de conducció

www.dgt.es 

Direcció de Trànsit d’Alacant  
Tel. 965 125 466

>>

>>

01 Viatjar per Europa // INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

http://www.dgt.es
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Si viatgeu per Europa, aquest 
document us permet rebre 
prestacions sanitàries en igualtat de 
condicions amb els assegurats del 
país on viatgeu. L’atenció és debades 
i, si cal pagar, us reemborsaran la 
quantitat corresponent més tard.

La targeta és individual i hi apareixen 
el nom de l’usuari, el número de DNI 
i un codi que identifica l’Institut de la 
seua Seguretat Social.

Validesa

És vàlida durant una estada tem-
poral, assenyalada en el document, 
en qualsevol els països integrants de 
la Unió Europea i de l’Espai Econò-
mic Europeu (Islàndia, Liechtenstein, 
Noruega), i també a Suïssa.

Cal recordar que la Targeta Sanitària 
Europea no és vàlida si el motiu pel 
qual es realitza el desplaçament a un 
altre estat és rebre un tractament mè-
dic específic.

Tramitació

Per obtenir-la, haureu d’anar a 
qualsevol dels Centres d’Atenció i 
Informació de la Seguretat Social 
(CAISS) de l’Institut Nacional de la 

Seguretat Social, on s’emetrà en eixe 
moment després de la identificació 
personal.

www.seg-social.es/Internet_1/
Oficinas/Listado/index.
htm?loc=5&Cod_Centro=5&Org=I

A més a més, també existeix la 
possibilitat d’aconseguir un CPS 
(Certificat Provisional Substitutori) 
per Internet: www.seg-social.es

INFORMACIÓ EN:

http://ec.europa.eu/social>>

Què passa si no tinc la targeta 
sanitària?

Actualment, sense la targeta - o, si 
escau, sense el Certificat Professional 
Substitutori - una persona no té dret 
a rebre assistència, caldria pagar-
li-la. La Targeta Sanitària Europea 
(TSE) té una validesa de dos anys 
que hi apareix indicada amb la data 
de caducitat. Si algú ha d’acreditar 
el dret a rebre prestacions sanitàries 
en un període anterior, haurà 
de sol·licitar necessàriament un 
Certificat Provisional Substitutori 
(CPS). Per aquesta raó, és important 
que, abans de dur a terme un viatge 
a qualsevol país de la Unió Europea, 
de l’Espai Econòmic o a Suïssa, 
comproveu que disposeu de la TSE 
i que el període de validesa cobreix 
la data de retorn prevista. En cas 
contrari, cal sol·licitar una nova 
Targeta per garantir la cobertura 
sanitària durant l’estada.

El més convenient és anar a un 
altre país amb aquesta excepte si 
es contractarà una assegurança 
privada o si hi aneu a treballar, 
aleshores us podreu inscriure en la 
Seguretat Social d’aquest país.

Targeta Sanitària Europea

http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/Listado/index.htm?loc=5&Cod_Centro=5&Org=I
http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/Listado/index.htm?loc=5&Cod_Centro=5&Org=I
http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/Listado/index.htm?loc=5&Cod_Centro=5&Org=I
http://www.seg-social.es
http://ec.europa.eu/social
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En fer un viatge, sempre es confia 
que tot anirà bé i no hi haurà proble-
mes. La majoria de vegades és així, 
però de vegades la mala sort apareix 
i, aleshores, convé disposar d’una 
assegurança de viatge. És especial-
ment necessari per a viatges interna-
cionals i molt especialment per les 
destinacions no europees. És una 
opció personal que has de prendre 
en consideració.

INFORMACIÓ EN:

www.euroresidentes.com/
seguros/seguros-de-viaje.
htm

>>

Els preus varien depenent de les 
cobertures, de les destinacions, de 
la durada del viatge i d’algunes de 
les activitats que s’hi realitzaran. 
Normalment inclouen repatriacions 
sanitàries, assistència mèdica a 
l’estranger, pèrdua o deteriorament 

de l’equipatge, responsabilitat civil, 
avançament de fons, retard en trans-
ports, entre d’altres.

L’Institut Valencià de la Joventut ofe-
reix diverses pòlisses perquè  pugueu 
triar la companyia que et semble més 
interessant, per a períodes des d’una 
setmana fins a un any per a l’Estat es-
panyol, Andorra, Europa o la resta del 
món www.gvajove.es

Si necessiteu una assegurança de 
viatge privada, també us donem 
aquestes adreces d’Internet on po-
deu fer una comparació de les dife-
rents companyies.

 » www.innovac.es

 » www.europ-assistance.es

 » www.mejoresofertas.net

 » www.segurosbroker.com

 » www.mapfre.es

 » www.intermundial.es

 » www.axa.es

Assegurances de viatge

MOU-TE AMB SEGURETAT

01 Viatjar per Europa // MOU-TE AMB SEGURETAT

http://www.euroresidentes.com/seguros/seguros-de-viaje.htm
http://www.euroresidentes.com/seguros/seguros-de-viaje.htm
http://www.gvajove.es
http://www.innovac.es
http://www.europ-assistance.es
http://www.mejoresofertas.net
http://www.segurosbroker.com
http://www.mapfre.es
http://www.intermundial.es
http://www.axa.es
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Com amb els imprevistos de salut, 
el robatori d’equipatge, de la docu-
mentació o dels diners pot fastigue-
jar, o al menys enterbolir, un viatge 
que anava bé. Però, com amb el 
tema sanitari, també cal saber que 
no és el mateix tenir en compte tots 
els aspectes i riscos d’un viatge i no 
actuar de manera inconscient, espe-
cialment aquells que viatgen a llocs 
conflictius i d’una manera més inde-
pendent, i obsessionar-se i angoixar-
se amb el robatori o els atacs darrere 
de cada cantó o carreró.

No deixes que una por excessiva 
t’impedisca gaudir plenament dels 
llocs i de la gent que coneixes.

El Ministeri d’Assumptes Exteriors i 
Cooperació té informació detallada 
de cada país sobre la situació ge-
neral de seguretat, així com algunes 
advertències específiques i el risc 
per tràfic de drogues.

Pel que fa a aquest tema, teniu en 
compte que les lleis de posses-
sió, consum i tràfic de drogues són 

d’aplicació territorial i s’apliquen a 
tothom dins del país, independen-
tment de la seua nacionalitat.

En alguns països ja és un delit el con-
sum o la possessió, encara que siga 
en quantitats xicotetes.

Seguretat

INFORMACIÓ EN:

Serveis Consulars 
www.maec.es
Tel. 91 379 97 00

>>

http://www.maec.es
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CONSELLS DE SEGURETAT
MINISTERI D’ASSUMPTES EXTERIORS

 » Disposeu de la documentació necessària abans de l’eixida: bitllets de tornada, document de viatge, passaport o 
D.N.I., visat per als països que el requerisquen, i una assegurança de viatge amb una cobertura tan ampla com siga 
possible.

 » Teniu sempre en compte que tothom que viatja a l’estranger té l’obligació ineludible de respectar la cultura i les lleis 
d’altres països que, en molts casos, són bastant diferents de les espanyoles. Aquesta recomanació és especialment 
important pel que fa a la possessió, consum i tràfic d’estupefaents (inclós l’alcohol en alguns països).

 » Preveniu el robatori o la pèrdua de la vostra documentació personal i dels seus bitllets de viatge.

 » Preneu nota del telèfon i de l’adreça de l’Ambaixada o del Consolat d’Espanya al país que  visitareu.

 » En cas de detenció, sol·licitar immediatament a les autoritats locals que ho comuniquen al Consolat espanyol.

 » En cas d’estades prolongades, registreu-vos com a transeünt a l’Oficina Consolar.

 » Recordeu que un Consolat Honorari només fa funcions d’assistència urgent i immediata.

01 Viatjar per Europa // MOU-TE AMB SEGURETAT
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A banda d’aquestes 
recomanacions generals, 
ací teniu alguna més de 
caràcter pràctic:

 Si feu excursions pel vostre 
compte a zones de risc o allun-
yades de poblacions importants, 
deixeu-ne constància i deixeu algu-
na forma de contactar-vos a alguna 
persona de confiança o al Consolat 
o l’Ambaixada d’Espanya, tot i que 
sempre és recomanable no visitar 
zones de risc.

 Feu còpies dels documents im-
portants. Si teniu una còpia dels 
documents més importants: passa-
port, localitzador dels bitllets d’avió, 
numeració dels xecs de viatge (si 
escau), número de la targeta de crè-
dit, dades personals com ara nom i 
cognoms, número de compte ban-
cari (per a realitzar una transferència 
de diners si cal), targetes de crè-
dit, llicència de conduir, targeta de 
l’assegurança, és molt més fàcil po-

der recuperar-los i els tràmits seran 
més ràpids.

Una altra mesura que no costa gens i 
pot ajudar-vos és prendre nota dels 
telèfons de contacte per trucar-
hi des de qualsevol lloc del món en 
cas de necessitar autorització de la 
mútua d’assistència sanitària, o per 
anular els xecs de viatges i les targe-
tes de crèdit.

Amb l’ajuda d’Internet, hi ha altres 
maneres més noves de poder acce-
dir a les dades dels vostres docu-

ments furtats o perduts. Per exem-
ple, podeu escriure totes les dades 
a un correu electrònic que us en-
viareu a vosaltres mateixos abans 
d’anar-vos-en de viatge, de manera 
que des de qualsevol lloc del món 
amb connexió a Internet podreu 
disposar-ne. Una altra alternativa és 
escanejar i fotografiar digitalment 
tota la documentació que conside-
reu convenient, i emmagatzemar-la 
en un servidor web segur, de mane-
ra que pugueu accedir-hi i consul-
tar-la des de qualsevol lloc del món 
si és necessari.
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 No mostreu de manera ostento-
sa objectes valuosos: En algunes 
zones, dur una càmera digital de ma-
nera visible o exhibir bitllets de mol-
ta valor pot atraure els amics de les 
coses alienes. Convé estar atents a 
aquestos detalls i no descuidar-los.

De tota manera, si sou víctimes d’un 
atracament amb violència, no us la 
jugueu. Més s’hi val una mala expe-
riència i perdre només una càmera 
que perdre alguna cosa més.

 Els diners en efectiu (sempre 
convé dur-ne un poc, especialment 
en zones rurals) és millor repartir-lo i 
amagar-lo en llocs diferents que con-
siderem segurs. No el deixeu dins de 
l’equipatge a facturar ni al lloc on us 
allotgeu, excepte si és dins d’una 
caixa de seguretat fiable.

Amb els diners en efectiu no cal es-
tar tan pendent de bancs, caixers..., 
però cal tenir més precaució amb les 
pèrdues i els robatoris.

És preferible canviar uns pocs diners 

abans d’eixir i, a la destinació, és re-
comanable fer-ho en bancs o empre-
ses de canvi. També cal fixar-se en 
les comissions que es cobren per la 
gestió. Existeixen “mercats negres” 
en què cal tenir precaució perquè 
són normalment il·legals i podríeu ser 
víctimes d’una estafa.

Els dòlars i els euros, cada vega-
da més, s’accepten en la majoria 
de països; pot ser útil dur efectiu 
d’aquestes divises.

Per consultar el canvi 
d’euros o de dòlars a 
les divises nacionals 
dels vostres països de 
destinació, podeu visitar 
aquest lloc web:

www.xe.com/ucc/es
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Pel que fa als xecs de viatge, tenen 
l’avantatge de poder recuperar el seu 
import en cas de pèrdua o robatori. 
Però, en moltes zones, especialment 
rurals, no els accepten o tenen un 
canvi pitjor que els diners en efectiu.

Si teniu xecs de viatge, és millor can-
viar-los en grans ciutats i disposar de 
diners en efectiu per a la resta. De 
tota manera, documenteu-vos bé so-
bre l’acceptació dels xecs de viatge 
a la destinació específica de la visita.

 Les targetes de crèdit permeten 
traure diners (cal tenir en compte les 
comissions) i fer pagaments (fins als 
límits de despesa de cada targeta).

Poden ser de dèbit (l’operació es ca-
rrega automàticament al compte) o 
de crèdit (es carreguen després d’un 
temps des de l’operació) i, encara 
que cada vegada existeixen més fa-
cilitats per al seu ús, és millor que us 
informeu sobre les facilitats existents 
a cada país.

I no oblideu que tota targeta té un 

cost: la quota anual i les comissions 
addicionals per alguns serveis oferits. 
Us aconsellem que us n’informeu bé 
abans de contractar-les i conegueu 
quin és el límit de despesa i les ga-
ranties en cas de pèrdua o robatori.

Algunes recomanacions per 
al seu ús:
 
 » No utilitzar números 

secrets que puguen ser 
desxifrats mitjançant la 
documentació.

 » No perdre de vista la targeta 
durant la compra i no signar 
cap resguard en blanc.

 » Conserveu els resguards 
de les compres i de les 
operacions.

 » Destruïu les targetes 
caducades per a inutilitzar-
ne la banda magnètica.

 » Signeu les targetes.
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Lloguer de vehicles

És una opció que hauríeu de valorar 
si viatjareu diverses persones. Com-
pareu preus i feu comptes amb la 
gasolina per veure si us ix rendible. 
Teniu en compte que el cotxe el po-
deu deixar al lloc de destinació, per-
què  totes les companyies de lloguer 
treballen a tots els països. Algunes 
companyies, com ara Avis, Hertz 
i Europcar fan descomptes amb el 
Carnet Jove.

 » www.avis.es
 » www.hertz.es
 » www.europcar.es

Compartir cotxe

És un mode alternatiu i més soste-
nible de viatjar en cotxe amb què 
estalviareu diners i tindreu la possi-
bilitat de conèixer gent. Aquest siste-
ma posa en contacte persones que 
disposen de cotxe particular amb 

d’altres que no en tenen i realitzaran 
el mateix trajecte en les mateixes 
dates. En les webs que us facilitem, 
trobareu possibilitats per compartir 
cotxe en itineraris locals, estatals o 
internacionals.

 » www.compartir.org
 » www.viajamosjuntos.com
 » www.amovens.com
 » www.coche-compartido.com
 » www.shareling.es
 » www.mylifts.com

Cotxe

Si us traslladeu amb el vostre vehicle, no oblideu endur-vos:

 » Permís de conduir.

 » Permís de circulació del vehicle.

 » Assegurança del vehicle i rebut del pagament en vigor.

 » Targeta d’Inspecció Tècnica del Vehicle (ITV) actualitzada si la seua antiguitat és superior a quatre anys.

 » Permís Internacional de Conducció per a conduir fora de la Unió Europea (consulteu permisos).
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És un altre dels mitjans més econòmics 
per a viatjar. Algunes companyies rea-
litzen ofertes per a joves, estudiants o 
grups.

Té viatges regulars a les principals ciu-
tats europees i entre les companyies 
que ofereixen els seus serveis a Europa 
en la estació, hi ha: 

 » www.alsa.es     
 » www.eurolines.es
 » www.linebus.es

Autobús

Estació d’autobusos 
d’Alacant:

Port d’Alacant
Moll de Ponent s/n
(barri Heliodoro Madrona)

Tel. 965 130 700

TRANSPORT

http://www.alsa.es
http://www.eurolines.es
http://www.linebus.es
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El tren és un mitjà de transport efi-
caç, ecològic i amb moltes possi-
bilitats. És còmode i relativament 
assequible pels seus preus, espe-
cialment si alguns teniu els carnets 
o les targetes que ofereixen des-
comptes. La targeta més coneguda 
i utilitzada a Europa és l’InterRail.

InterRail

És una targeta que permet viatjar en 
tren per més de 30 països europeus 
en primera o segona classe durant 
uns quants dies. Per a oferir una ma-
jor flexibilitat al viatger depenent de 
la destinació triada i de la quantitat 
de dies del viatge, hi ha dos tipus de 
targetes:

Targeta Global: opció clàssica 
que permet viatjar per tot el mapa 
InterRail sense excepcions.

Targeta País: opció que permet vi-
atjar durant un cert nombre de dies 
per un país. 

Preus: Les targetes es poden com-
prar en qualsevol oficina de RENFE i 
mitjançant els enllaços de la taula de 
preus de la web de RENFE.

INFORMACIÓ EN:

InterRail

www.renfe.com
www.inter-rail.org
www.interrailnet.com

EuroRail
www.raileurope.com

>>

>>

EuroRail

EuroRail et dóna la possibilitat de vi-
atjar en tren de forma il·limitada pels 
18 països de la xarxa: Àustria, Bèl-
gica, Dinamarca, Finlàndia, França, 
Alemanya, Grècia, Holanda, Hongria, 
Itàlia, Luxemburg, Noruega, Portugal, 
República d’Irlanda, Romania, Espa-
nya, Suècia i Suïssa. Aquesta targeta 

internacional poden adquirir-la perso-
nes amb residència fora d’Europa, de 
la Federació de Rússia, de Turquia, 
del Marroc, d’Algèria i de Tunísia.

Pàgines web de les Xarxes de Ferro-
carrils de Països Europeus:

 » FRANÇA: www.sncf.com
 » BÈLGICA: www.b-rail.be
 » HOLANDA: www.ns.nl
 » ALEMANYA: www.bahn.de
 » PORTUGAL: www.cp.pt
 » ITÀLIA: www.trenitalia.com
 » GRÈCIA: www.ose.gr
 » REGNE UNIT: www.rail.co.uk
 » SUÈCIA: www.sl.se
 » ÀUSTRIA: www.oebb.at
 » REP. TXECA: www.cd.cz
 » DINAMARCA: www.dsb.dk
 » FINLÀNDIA: www.vr.fi
 » IRLANDA: www.irishrail.ie
 » ESLOVÀQUIA: www.zsr.sk
 » ESLOVÀNIA: www.slo-zeleznice.si
 » ESTÒNIA: www.evr.ee
 » HONGRIA: www.mav.hu
 » LETÒNIA: www.ldz.lv
 » NORUEGA: www.nsb.no
 » POLÒNIA: www.pkp.pl

Tren
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Tradicionalment, aquest és un dels 
transports més cars, però des de fa 
uns anys, les companyies de baix 
cost, més conegudes com low 
cost, han revolucionat l’oferta i, hui 
dia, es poden trobar preus més as-
sequibles per a volar.

La reservació i la venda d’aquestos 
bitllets es realitza directament per 

Internet o per telèfon. És important 
informar-se detingudament de to-
tes les condicions, preus, horaris, 
canvis, facturació, cancel·lacions... 
per evitar imprevistos. Cal tenir en 
compte que aquestes companyies, 
en reduir al màxim les seues des-
peses, limiten els serveis d’atenció 
al client, tant en terra com durant 
el vol.

Avió

Per a més informació so-
bre seguretat aèria, con-
sulteu la pàgina del Minis-
teri de Foment en l’apartat 
d’Aviació Civil:

www.fomento.es

http://www.fomento.es
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Nom Pàgina web Territori

Air Baltic www.airbaltic.com A Letònia

Air Berlin www.airberlin.com A ciutats europees

Air Scotland www.air-scotland.com A Escòcia

Blue Air www.blueairweb.com A Romania

Bmibaby www.bmibaby.com A Gran Bretanya

Easyjet www.easyjet.com A ciutats europees

German Wings www.germanwings.com A Alemanya

Helvetic www.helvetic.com A Suïssa

Jet 2 www.jet2.com A Gran Bretanya

Jet Blue Airways www.jetblue.com Als Estats Units

Meridiana www.meridiana.it A Itàlia

Norwegian www.norwegian.com A Noruega

Ryanair www.ryanair.com A ciutats europees

Transavia www.transavia.com A Holanda

Brussels Airlines www.brusselsairlines.com A Bèlgica

www.vuelo24.es

www.jetcost.es

Vueling www.vueling.com A ciutats europees

Wizzair www.wizzair.com A Hongria i Romania

Companyies de baix cost
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Nom Pàgina web Territori

Iberia www.iberia.com Espanya i tot el món

Spanair www.spanair.com Espanya, Europa i els EUA

Air Nostrum www.airnostrum.com Espanya i Europa

Air Europa www.air-europa.com Espanya i tot el món

Nom Pàgina web Territori

British Airways www.britishairways.com Gran Bretanya i tot el món

Air France www.airfrance.es França i tot el món

Lufthansa www.lufthansa.com Alemanya i tot el món

Alitalia www.alitalia.it Itàlia i tot el món

KLM www.klm.com Holanda i tot el món

TAP Portugal www.flytap.com Portugal i tot el món

Companyies espanyoles

Companyies europees

A més a més, depenent de la destinació i del viatge que voleu realitzar, es poden 
utilitzar els serveis de les companyies tradicionals que, davant de la pressió de 
les de baix cost, estan afavorint la venda online i l’ús de bitllets electrònics per a re-
duir els preus. Algunes d’aquestes tenen preus interessants si disposeu de Carnet 
Jove o ISIC. En aquestes llistes us apuntem algunes de les més importants, tant a 
nivell espanyol, europeu com internacional.

http://www.iberia.com
http://www.spanair.com
http://www.airnostrum.com
http://www.air-europa.com
http://www.britishairways.com
http://www.airfrance.es
http://www.lufthansa.com
http://www.alitalia.it
http://www.klm.com
http://www.flytap.com
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Un altre recurs ràpid i còmode per a reservar i comprar bitllets d’avió són 
els portals d’Internet d’agències que treballen com cercadors d’ofertes de 
les companyies aèries. Com amb les low cost, cal parar atenció a les condi-
cions de compra, cancel·lació i al compliment de la normativa aèria.

Nom Pàgina web Territori

Amadeus www.amadeus.net Espanya i tot el món

Atrápalo www.atrapalo.com Espanya i tot el món

Ebookers www.ebookers.es Espanya i tot el món

Edreams www.edreams.es Espanya i tot el món

Lastminute www.lastminute.com Espanya i tot el món

Rumbo www.rumbo.es Espanya i tot el món

Skyscanner www.skyscanner.net Espanya i tot el món

Terminal A www.terminala.es Espanya i tot el món

Viajar.com www.viajar.com Espanya i tot el món

www.ultimasplazas.com Espanya i tot el món

www.cheapvuelos.es Espanya i tot el món

www.govolo.es Espanya i tot el món

www.vuelosbaratos.com Espanya i tot el món

Agents de viatges. Ofertes
AENA
www.aena.es

Té informació actualitzada so-
bre els aeroports espanyols, les 
condicions de vol, els requisits 
i els límits dels equipatges, les 
normes de seguretat, i els drets 
del client quan vola.

La Comissió Europea ha 
el·laborat un document amb 
els drets dels passatgers d’avió 
(Veure en la pàgina d’AENA).

Airport Transfer
www.toandfromtheairport.com

Airport Transfer és també un 
altre portal molt útil. Dóna in-
formació sobre els mitjans de 
transport per a arribar o eixir 
dels aeroports en tot el món.

INFORMACIÓ EN:
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Al principi, podeu allotjar-vos en hotels o albergs durant la primera setmana i més tard, des d’allà, buscar als panels 
informatius de les universitats, biblioteques i altres institucions on acudeixen els joves. Si l’estada no és llarga, poden 
trobar-se residències, però a llarg termini un pis compartit és l’opció més rendible.

Hi ha diverses possibilitats d’allotjament, i al menys per als primers dies es pot fer una recerca per Internet. Ja des del 
país, es poden provar les opcions anteriors i les ofertes penjades en les estacions de metro i autobusos.

ALLOTJAMENT
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És una de les opcions més econòmi-
ques per allotjar-se. Els albergs estan 
equipats amb cuina, taquilles, men-
jadors i altres serveis complementa-
ris. Normalment es troben en zones 
cèntriques. A més a més, és una ma-
nera de trobar-se amb molta gent de 
països diversos e intercanviar moltes 
experiències i vivències.

Els albergs més coneguts són els que 
pertanyen a la Federació Internacio-
nal d’Albergs de Joventut (IYHF). En 
el cas d’Espanya, la Red Española 
de Albergues Juveniles (REAJ). Po-
deu trobar més de 4.500 albergs as-
sociats per tot el món, i més de 250 
al territori espanyol.

INFORMACIÓ EN:

www.reaj.com

www.hihostels.com

>>

>>

A banda d’aquestos albergs, exis-
teixen d’altres que no pertanyen a 
l’IYHF o a la REAJ, i en els quals no 
cal tenir el carnet d’alberguista. Mal-
grat això, la filosofia i l’ambient que 
s’hi respira és semblant.
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Albergs

Nom Pàgina web Territori

Hostels.com www.hostels.com Tot el món

Hostel Bookers www.hostelbookers.com Tot el món

Europtrip www.europtrip.com/hostels Europa

European Hostels www.europeanhostels.com Europa

Albergs privats o d’altres organitzacions

http://www.reaj.com
http://www.hihostels.com
http://www.hostels.com
http://www.hostelbookers.com
http://www.europtrip.com/hostels
http://www.europeanhostels.com
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És una altra de les possibilitats in-
teressants per als pressupostos 
ajustats. La majoria d’aquestos es-
tabliments són familiars i inclouen 
el desdejuni dins del preu.

Les tarifes depenen de la categoria de 
cada hotel, encara que normalment 
són més altes que les dels allotjaments 
anteriors. De tota manera, hi ha portals 
especialitzats a Internet en què es po-
den trobar algunes sorpreses. Els ho-
tels amb el distintiu de budget tenen 
normalment preus més ajustats.

Aquestes residències, la majoria de 
les quals estan gestionades per les 
universitats, estan ocupades per es-
tudiants durant el curs, però durant 
l’estiu algunes esdevenen allotja-
ments turístics.

Bed &
Breakfast

Hotels i
hostals

Residències 
d’estudiants

INFORMACIÓ EN:
INFORMACIÓ EN:

INFORMACIÓ EN:
Espanya i tot el món
www.hostelsclub.com

Gran Bretanya, Irlanda i 
França 
www.bedbreak.com

>>

>>

França
www.adele.org

Gran Bretanya 
www.accommodationfor 
students.com

Alemanya
www.studentenwerke.de

>>

>>

>>

Espanya
www.hotelsearch.com

Tot el món 
www.beststay.com
www.easyhotel.com
www.hostelworld.com

En hostelworld trobaràs 
una llista llarga d’hostals, 
la majoria dels quals tenen 
habitacions dobles o triples 
que de vegades són molt 
semblants a les d’un hotel.

>>

>>

http://www.hostelsclub.com
http://www.bedbreak.com
http://www.adele.org
http://www.accommodationforstudents.com
http://www.accommodationforstudents.com
http://www.studentenwerke.de
http://www.hotelsearch.com
http://www.beststay.com
http://www.easyhotel.com
http://www.hostelworld.com
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Tot i que no són l’opció més bara-
ta, compartir pis o llogar-ne un per 
a un grup té avantatges, especial-
ment en estades llargues.

És un tipus d’allotjament molt inte-
ressant quan l’objectiu és aprendre 
llengües o treballar a l’estranger. 
Les famílies d’acollida ofereixen ha-
bitació i, normalment, pensió com-
pleta. Aquestes són algunes de les 
agències amb què es pot gestionar 
aquest tipus d’hospedatge.

A banda d’aquestes opcions, ha sor-
git amb força el moviment d’intercanvi 
de cases com una alternativa gra-
tuïta i que promou l’intercanvi cultu-
ral i personal. Si no tens problemes a 
compartir casa, aquesta pot ser una 
altra opció a tenir en compte.

Hi ha diverses centrals que coordinen 
les ofertes i demandes de les perso-
nes interessades, que poden ser bi-
laterals (l’intercanvi literal de cases) o 
unilaterals (algú deixa sa casa).

Pisos y
apartaments

Convivència
en famílies

Allotjament
gratuït

INFORMACIÓ EN:

INFORMACIÓ EN:

INFORMACIÓ EN:

Espanya
www.seloalquilo.com
www.idealista.com

Espanya i tot el món
www.easypiso.com

Europa, Canadà i els EUA
www.abbeyapart.com

>>

>>

>>

Espanya
www.homeforhome.com

Tot el món
www.homelink.org
www.homexchange.com
www.stay4free.com
www.couchsurfing.com
www.hospitalityclub.org

>>

>>

www.kellscollege.com
www.she.es
www.interway.es
www.travelingua.es

>>
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Podeu viatjar més barat per tota Europa gràcies a diversos carnets. Us donem la informació d’aquestos perquè exprimiu 
al màxim els seus avantatges.

AVANTATGES PER SER JOVE

Carnet jove
És un document de caràcter perso-
nal i intransferible que acredita la 
identitat del jove i consisteix prin-
cipalment a oferir als joves serveis 
i avantatges per a poder adquirir, 
amb descomptes sobre el preu ha-
bitual, bens i productes sociocul-
turals de consum preferent entre la 
joventut.

Aquest programa es desenvolupa 
de manera conjunta amb la resta de 
Comunitats Autònomes i amb més 
de 40 països de l’entorn europeu 
que conformen l’Associació Euro-
pea del Carnet Jove (EYCA), entitat 
amb seu a Bratislava (Eslovàquia) 
que garanteix la reciprocitat de les 
prestacions als diferents països 
adscrits.

Des de sempre, ser titular del Car-
net Jove implica poder beneficiar-
se d’avantatges importantíssims en 
diversos llocs d’Europa, que pots 
consultar en aquestes pàgines.

Carnet Jove targeta financera

Has d’acudir a qualsevol sucur-
sal de les indicades a continuació, 
obrir un compte debades i pagar la 
taxa de 8,16 euros.

Si l’obtens en alguna de les entitats 
de crèdit col·laboradores, podràs 
operar amb ell com a targeta de dè-
bit per a traure diners en els caixers 
permesos segons les condicions 
del teu Carnet, fins i tot en la xar-

xa Servired i VISA de vegades, dins 
d’Espanya i a l’estranger. Quan va-
ges de compres, podràs pagar-les 
amb el teu Carnet amb el sistema 
“Telepago”.

A més a més, tindràs una assegu-
rança d’assistència de viatge. Infor-
ma-te’n a la sucursal on l’hages tret.
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Carnet Jove targeta clàssica

Vés a qualsevol de les nostres ofi-
cinas TURIVAJ, IVAJ GVA JOVE 
portant el teu DNI original, una foto 
mida carnet i pagar la taxa de 8,16 
euros.

Requisits per a la seua obtenció

Tenir entre 14 i 30 anys inclosos.

Abonar la taxa, fixada per al 2012 en 
8,16€. Tindrà una validesa de dos 
anys des de la data de l’expedició.

Els membres de famílies nombro-
ses gaudiran dels següents bene-
ficis fiscals en el pagament de la 
taxa del Carnet Jove:

 » Exempció total del pagament de la 
taxa per a famílies nombroses que 
tinguen reconeguda la categoria 
especial.

 » Bonificació del 50% en el 
pagament de la taxa per a 
famílies nombroses que tinguen 
reconeguda la categoria general.

INFORMACIÓ EN:

TURIVAJ ALACANT
RAMBLA MENDEZ
NUÑEZ, 41
Tel. 966478120

Oficines IVAJ.GVA JOVE
www.gvajove.es/ivaj/
opencms/IVAJ/consultas/
ccdij/directorio/gmap_
espais.jsp

Informació Juvenil
www.gvajove.es/ivaj/
opencms/IVAJ/consultas/
ccdij/directorio/nbuscasij.
jsp?uri=/IVAJ/es/
informacion/index.html

Info sobre descomptes
www.eyca.org
www.euro26.org
www.gvajove.es/ivaj/
opencms/IVAJ/es/
carnetjove/ventajas/europa

>>

>>

>>

>>

http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/gmap_espais.jsp
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/gmap_espais.jsp
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/gmap_espais.jsp
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/gmap_espais.jsp
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/nbuscasij.jsp?uri=/IVAJ/es/informacion/index.html
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/nbuscasij.jsp?uri=/IVAJ/es/informacion/index.html
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/nbuscasij.jsp?uri=/IVAJ/es/informacion/index.html
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/nbuscasij.jsp?uri=/IVAJ/es/informacion/index.html
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/nbuscasij.jsp?uri=/IVAJ/es/informacion/index.html
http://www.eyca.org
http://www.euro26.org
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/carnetjove/ventajas/europa
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/carnetjove/ventajas/europa
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/carnetjove/ventajas/europa
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ISIC. Carnet internacional d’estudiant
Es pot utilitzar el carnet ISIC en 
qualsevol país del món i també et 
dóna dret a bastants descomptes i 
avantatges en allotjaments, centres 
culturals i d’oci.

A més a més, compta amb un ser-
vei gratuït d’emergències 24h i un 
servei de trucades a baix cost, bús-
tia de veu i correu electrònic.

INFORMACIÓ EN:

www.isic.org

www.isiconnect.ekit.com

>>

>>

No existeix límit superior d’edat per 
a obtenir el ISIC. Tanmateix, en al-
guns casos hi ha un límit d’edat per 
a aplicar el descompte. Concreta-
ment, moles aerolínies no ofereixen 
descomptes en els seus vols a es-
tudiants de més de 30 anys.

Requisits

Tenir més de 12 anys, acreditar-ho 
amb el DNI o el passaport i ser es-
tudiant matriculat en centres acadè-
mics reconeguts oficialment durant 
un mínim de 15 hores setmanals en 
algú d’aquestos nivells:

 » Educació superior (universitat, 
escoles universitàries, facultats, 
escoles tècniques superiors...).

 » Estudiants matriculats en educa-
ció secundària: ESO, Batxillerat, 
LOGSE, FP...

 » Estudiants d’idiomes matriculats 
en l’Escola Oficial d’Idiomes u ho-
mologats.

 » Estudiants en altres centres re-
coneguts oficialment, com ara 
estudis de música, capacitacions 
professionals, etc.

Preu

Actualment es de 9 €

Validesa

Un curs escolar més el període 
de setembre a desembre de l’any 
següent (per exemple, els canets 
emesos durant el curs 2012/2013 
caducaran en desembre de 2013).

Tramitació

Per a obtenir el Carnet ISIC podeu 
anar a les Direccions de Joventut 
o als Serveis d’Informació Juvenil 
de la vostra Comunitat Autònoma, 
acreditar la condició d’estudiant i la 
vostra edat, emplenar la sol·licitud 
amb una fotografia mida carnet i 
pagar la taxa corresponent.

Podeu entrar en www.gvajove.es 
per localitzar la vostra oficina de 
l’IVAJ o Centre d’Informació Juvenil 
més proper.

http://www.isic.org
http://www.isiconnect.ekit.com
www.gvajove.es 
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Carnet alberguista
Si la vostra opció d’allotjament són 
els albergs, amb aquest carnet teniu 
dret a l’ús de 258 Albergs Juvenils 
d’Espanya (REAJ) i de més de 4.200 
pertanyents a la Federació Interna-
cional d’Albergs Juvenils (IYHF).

INFORMACIÓ EN:

REAJ
www.reaj.com

IYHF
www.hihostels.com

>>

>>

Existeixen diferents carnets 
d’alberguista:

 » Juvenil (de 14 a 29 anys): 5 €

 » Adult (més de 30 anys): 12 €

 » Grup (a partir de 10 persones 
menors de 30 anys i al menys un 
d’aquestos amb més de 18): 15 € 
el grup. Si el vostre grup pertany a 
una Associació Juvenil està exempt 

del pagament en haver presentat el 
certificat del Cens d’Associacions 
Juvenils.

 » Família (parelles espanyoles amb 
fills menors de 14 anys): 24 € per 
família.

 » Joves estrangers (de 14 a 
29 anys): Si no teniu Carnet 
d’Alberguista i aneu a un alberg, 
podeu comprar segells de 
benvinguda (welcome stamps) en 
el mateix establiment. Consisteix 
en una targeta provisional amb 
segells que l’alberguista pot 
comprar, un cada nit o tots alhora. 
Quan s’hi afegisquen sis segells, 
equivaldrà a un Carnet amb 
vigència de 12 mesos des de la 
data d’expedició del primer segell. 
Els segells s’expedeixen en tots els 
albergs internacionals i la taxa per 
cada segell de benvinguda és de 3 
euros.

És vàlid durant un any des de la data 
d’expedició. En adquirir el carnet, us 
entregaran una guia d’albergs d’Es-

panya debades. També existeix una 
guia mundial a la venda.

Aquest carnet es pot aconseguir 
en les Oficines d’Informació Ju-
venil que emeten carnets i en els 
Albergs Juvenils que pertanyen al 
REAJ. Només cal dur el DNI o pas-
saport per a certificar l’edat.
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http://www.reaj.com
http://www.hihostels.com


GUIA de recursos europeus
per a joves

Carnet internacional GO-25
Un altre carnet més amb què ob-
tindreu avantatges i descomptes en 
transports i allotjaments de les or-
ganitzacions membres de Federació 
Internacional d’Organitzacions de Vi-
atges per a Joves (FIYTO). 

La informació detallada sobre els 
avantatges està inclosa en la guia que 
us entregaran en recollir el carnet.

Requisits
Tenir entre 14 i 25 anys inclosos.

Preu
Actualment 9 €.

Validesa
Un any natural des de la data 
d’emissió.

Tramitació
En les Oficines d’Informació Juvenil 
presentant un imprés de sol·licitud, 
una fotografia i el DNI.

Aquest carnet és útil per als joves 
que no estan estudiant i viatgen 
fora d’Europa, on el carnet jove no 
està reconegut.

INFORMACIÓ EN:

FIYTO
www.isic.org

>>

http://www.isic.org
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ITIC. Carnet internacional de professor

Font
INJUVE (Guia viatgera per a joves) >> www.injuve.es

IVAJ >> www.gvajove.es

Us podeu beneficiar d’aquest car-
net si sou professors empleats 
com a personal d’una institució 
educativa reconeguda oficialment. 
Amb aquest, podreu gaudir de des-
comptes i avantatges en l’allotja-
ment, transport, museus, centres 
culturals o teatres.

Com l’ISIC, també disposa d’un 
servei d’urgència 24h i de l’Isico-
nect.

Requisits

Ser docent i acreditar aquesta con-
dició mitjançant un certificat del 
centre o nòmina.

Preu

Actualment 9 €

Validesa

Un curs escolar més el període de se-
tembre a desembre de l’any següent.

Tramitació

En les Direccions de Joventut o en 
els Serveis d’Informació Juvenil de 
la vostra Comunitat Autònoma pre-
sentant un imprés de sol·licitud, 
una fotografia i el DNI.

INFORMACIÓ EN:

www.isic.org>>
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El Portal Europeu de la Joventut és 
la web on pots trobar informació 
per a poder:

 » Viatjar

 » Estudiar

 » Treballar

 » Voluntariat

 » Els teus drets

 » Informació sobre Europa

 » Tots els temes importants en 
matèria de joventut.

En cada apartat, podràs tenir accés 
a les distintes pàgines webs d’in-
formació dels diferents països que 
composen el marc europeu. Aques-
ta pàgina és una iniciativa de la Co-
missió Europea que mantenen: xar-
xa EURODESK, ERYICA i EYCA

En aquest apartat, podràs visitar les pàgines més importants de xarxes per a la joventut a nivell europeu, on podràs 
trobar tota la informació rel·lativa al treball, estudis, voluntariat, mobilitat...

XARXES JOVES EUROPEES

Portal Europeu de la Joventut

www.europa.eu/youth

http://www.europa.eu/youth
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ERyICA

En 1986 es va constituir l’Agència 
Europea per a la Informació i l’As-
sessorament dels Joves, la finalitat 
de la qual és donar resposta a una 
necessitat d’intercanvi i cooperació 
en l’àmbit de la Informació Juvenil a 
nivell europeu. Actualment compta 
entre els seus col·laboradors amb 
organitzacions provinents de més 
de 30 països europeus, entre ells 
Espanya mitjançant INJUVE. Més 
de 6.000 punts entre tots els països. 

Amb la inclusió de l’INJUVE, l’Agèn-
cia ja disposa d’organitzacions ads-
crites en 19 països. En d’altres 16, 
existeixen organitzacions que coo-
peren amb ERYICA sense ser mem-
bres de l’Agència. Això es tradueix 
en una sèrie d’avantatges, perquè 
ERYICA organitza activitats i serveis 
relacionats amb diverses matèries. 
També publica un butlletí en anglés i 
en francés, informes sobre els seus 
seminaris i activitats de formació. A 
més a més, proporciona informació 
accessible per Internet.
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Agència Europea per a la Informació i
Assessorament dels Joves

INFORMACIÓ EN:

ERyICA
www.eryica.org/es

Carta Europea dels Serveis 
d’Informació Juvenil  
www.injuve.mtas.es/
contenidos.downloadatt.
action?id=1325409889

>>

>>

http://www.eryica.org/es
http://www.injuve.mtas.es/contenidos.downloadatt.action?id=1325409889
http://www.injuve.mtas.es/contenidos.downloadatt.action?id=1325409889
http://www.injuve.mtas.es/contenidos.downloadatt.action?id=1325409889
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EURODESK

És una xarxa europea de serveis 
d’informació en 27 països que pro-
porciona un accés únic a la infor-
mació europea per als joves i per a 
qui treballa amb ells. Rep el suport 
permanent de la Comissió Europea 
mitjançant el programa Joventut de 
la Comissió.

En cada país participant, els Socis 
Nacionals són els organismes que 
treballen en l’àmbit de la joventut 
(INJUVE).

Aquestos socis nacionals treballen 
junts com una xarxa europea amb 
el suport de la unitat de coordina-
ció de Brussel·les. A més, els socis 
nacionals cooperen amb els punts 
locals d’Eurodesk.

Xarxa Europea de Serveis per a la Joventut

EURODESK ALACANT

Ajuntament d’Alacant
Regidoria de Joventut,
Centre 14
C/ Llauradors, 14 - 1º
03002 - Alacant, Espanya
Tel. 965149164
centro14@alicante-ayto.es
centro14@eurodesk.org

Ajuntament d’Elx
Servei Infoeuropa,
Regidoria de Joventut.
Carrer Curtidores 23
03203 - Elx, Alacant
Espanya
Tel. 966658060
infoeuropa@ayto-elche.es

Butlletí Eurodesk 
http://juventudenaccion.
injuve.es/eurodesk/boletin.
html

INFORMACIÓ EN:

www.eurodesk.org>>

http://juventudenaccion.injuve.es/eurodesk/boletin.html
http://juventudenaccion.injuve.es/eurodesk/boletin.html
http://juventudenaccion.injuve.es/eurodesk/boletin.html
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EYCA

L’òrgan de coordinació en Europa del 
Carnet Jove és l’Associació Europea 
del Carnet Jove (EYCA) fomenta la 
mobilitat i la informació juvenil per 
als joves de fins a 30 anys mitjançant 
l’expedició del Carnet Jove Europeu. 

Va nàixer en 1990 i va rebre el suport 
de la Comissió Europea en 1995 amb 
l’objectiu de convertir-se en la clau 
d’accés per als joves europeus a la 
informació, la mobilitat, la cultura i 
la participació. Mitjançant diversos 

serveis, descomptes i avantatges, 
el Carnet Euro<26 anima els joves a 
prendre decisions responsables, a 
explorar el seu món i a tenir un paper 
important com a ciutadans d’Europa 
en la societat de hui dia. 

L’homologació del Carnet per part 
d’EYCA t’ofereix la possibilitat de 
gaudir de més de 80.000 avantatges 
en totes les comunitats autònomes 
de l’Estat espanyol i en els més de 
40 països europeus adherits al pro-
grama “Carnet Euro<26”. A finals de 
2007, EYCA va aprovar l’ampliació 

de la edat del Carnet Jove fins als 29 
anys (fins aleshores era de 25 anys). 
Cal destacar que tant a nivell estatal 
com europeu, aquesta ampliació es 
fa progressivament, raó per la qual en 
alguns llocs encara es considera el lí-
mit de 26 anys.

Associació Europea del Carnet Jove

INFORMACIÓ EN:

www.eyca.org >>
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EUROPE DIRECT VALENCIA és un 
centre d’informació sobre la Unió 
Europea que la Generalitat Valenci-
ana posa al servei dels seus ciuta-
dans.

Els objectius d’aquest enllaç, que for-
ma part de la Xarxa d’Informació Eu-
rope Direct, són:

 » Acostar la Unió Europea al gran 
públic de València mitjançant la 
creació d’un servei públic d’infor-
mació sobre tots els aspectes re-
lacionats amb el procés d’integra-
ció europea.

 » Contribuir a crear una estructura 
que oferisca als ciutadans valen-
cians un vincle de comunicació di-
recte, flexible i eficaç amb la reali-
tat europea, coordinat amb l’acció 
de la Generalitat Valenciana.

 » Facilitar als ciutadans valencians 
la recerca d’informació i propor-
cionar accés als documents i pu-
blicacions de les institucions euro-
pees, i orientar la demanda de la 

documentació, quan siga neces-
sari, cap a altres fonts d’informa-
ció més adequades.

 » Desenvolupar accions de promo-
ció de la Unió Europea dirigides a 
diversos col·lectius ciutadans.

Xarxa d’Informació Europa Direct

http://www.europedirect-valencia.info
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La Comissió Europea, el Parlament Eu-
ropeu i els Estats Membres de la Unió 
Europea van acordar establir el Progra-
ma Joventut en Acció, que es desenvo-
lupa durant el període 2007-2013.

El programa, d’aprenentatge formal 
i informal, està articulat al voltant de 
5 accions obertes a la participació 

de joves amb edats compreses en-
tre els 12 anys i els 30 anys, i de qui 
treballa en l’àmbit de la joventut.

L’Agència Nacional Espanyola és 
l’entitat en Espanya responsable de 
promoure i aplicar el Programa Jo-
ventut en Acció, finançat per la Unió 
Europea.

Les prioritats permanents establertes 
d’aquest programa, a banda de les par-
ticulars de cada any, són les següents:

 » Aconseguir la conscienciació de 
ciutadania europea.

 » Animar els joves a participar-hi 
activament.

 » Diversitat cultural.

Acció 1
La joventut amb Europa

1.1 Intercanvis de joves

Ofereixen a grups de joves proce-
dents de diversos països la possibi-
litat de trobar-se i de conèixer millor 
les seues cultures respectives. Els 
grups planifiquen junts l’intercanvi 
al voltant d’un tema d’interés mutu. 

Per a joves entre 13-25 anys.

1.2. Iniciatives de joves

Permeten donar suport a projectes 
de grups dissenyats a nivell local, 
regional i nacional, així com a pro-
jectes en xarxa similars entre distints 
països, amb l’objectiu de reforçar 
l’aspecte europeu i d’ampliar la co-
operació i l’intercanvi d’experiències 

entre joves. Per a joves entre 18 i 30 
anys.

1.3. Projectes de democràcia 
participativa

Donen suport a la participació de joves 
en la vida democràtica de la seua co-
munitat a nivell local, regional, nacional 
o internacional. Per a joves entre 13-30 
anys.

La Joventut en Acció

El programa es composa de les següents accions:
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Acció 2
Servei Voluntari Europeu

2.1. Servei Voluntari Europeu

Fomenta la participació dels joves en 
distintes formes d’activitats de vo-
luntariat. Dirigida a joves entre 18-30 
anys que participen col·lectivament o 
individual en activitats no lucratives i 
no remunerades en un país distint al 
de la seua residència.

Acció 3
La Joventut en el món

3.1. Cooperació amb països veïns 
associats de la Unió Europea.

Dóna suport a projectes amb països 
socis veïns, principalment d’inter-
canvis de joves, formació i projec-
tes de connexió en xarxa en l’àmbit 
de la joventut. Els límits d’edat de-
penen del tipus de projecte que es 
presente.

Acció 4
Sistemes de suport a la joventut

4.1. Formació i projectes en xarxa 
de treballadors juvenils i organit-
zacions juvenils

Dóna suport a activitats de forma-
ció dels treballadors de l’àmbit de la 
joventut i d’organitzacions juvenils, 
mitjançant l’intercanvi d’experiències, 
coneixements i bones pràctiques, així 
com activitats que puguen conduir a 
projectes de qualitat de llarga dura-
ció i l’establiment de col·laboracions 
i xarxes. Sense límit d’edat.

Acció 5
Suport a la cooperació europea en 
l’àmbit de la joventut

5.1. Trobada de joves i responsa-
bles de les polítiques juvenils

Dóna suport al diàleg estructurat en-
tre joves i responsables de les polí-

tiques de joventut amb seminaris, 
conferències i altres esdeveniments 
organitzats a nivell local, regional, 
nacional i internacional amb l’objec-
tiu d’establir una plataforma entre 
totes les parts interessades que els 
permeta formular propostes i traduir-
les en accions concretes.
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També es pot consultar en qualsevol Servei d’Informació Juvenil pròxim a la teua localitatl:

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/informacion/red.html

Tota la informació necessària per a participar en qualsevol d’aquestes accions, convocatòries, requisits, estades, etc... 
pots trobar-la en:

www.juventudenaccion.injuve.es

EURODESK ALACANT

Ajuntament d’Alacant
Regidoria de Joventut,
Centre 14

C/ Llauradors 14 - 1º
03002 - Alacant, Espanya
Tel. 965149164
centro14@alicante-ayto.es
centro14@eurodesk.org

Ajuntament d’Elx
Servicio Infoeuropa,
Regidoria de Joventut.

Carrer Curtidores 23
03203 - Elx, Alacant
Espanya
Tel. 966658060
infoeuropa@ayto-elche.es

OFICINA D’INFORMACIÓ 
EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA

C/ Hospital, 11 46001 - València
Tel. 963108699
joventutenaccio_ivaj@gva.es

INFORMACIÓ EN:
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02
Estudiar a Europa

Per als joves estudiants alacantins, estudiar a qualsevol país de la Unió Europea ha de ser una oportunitat en comptes 
d’un repte; no només donarà prestigi i qualitat quan comencen la seua vida laboral, sinó que és a més una de les vies 
principals d’integració dels nostres joves a Europa. S’obriran moltes portes i s’ampliarà el CV al mateix temps que es tin-
drà una consciència europea, coneixeran altres cultures i podran fer amics de qualsevol lloc del món. En aquest apartat 
donarem tota la informació que es pot trobar per traslladar-se a qualsevol país europeu amb intercanvis, beques, cursos 
d’idiomes i qualsevol altra via per a estudiar.
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02 Estudiar a Europa // INFORMACIÓ GENERAL

INFORMACIÓ GENERAL

El portal tu Europa és la pàgina web 
on qualsevol ciutadà de la Unió Euro-
pea pot conèixer els seus drets i tro-
bar consells pràctics per a viure en 
qualsevol lloc de la UE.

En l’apartat que ens interessa, es pot 
trobar informació per qui va a estudi-
ar a un altre país de la UE. A més, hi 
trobaràs informació sobre els progra-
mes d’ajudes comunitaris, fitxes in-
formatives per països i adreces útils. 
També podràs trobar-hi exemples de 
casos possibles.

http://europa.eu/youreurope

http://europa.eu

Portal tu Europa

http://europa.eu/youreurope
http://europa.eu
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El Portal Europeu de la Joventut és 
el portal d’Europa, però dirigit exclu-
sivament als joves europeus. Hi po-
dràs trobar informació per a viatjar, 
estudiar o treballar.

En aquest cas, l’apartat d’estudis re-
cull les possibilitats existents per es-
tudiar a qualsevol lloc d’Europa. Tant 
al teu país com a l’estranger, una 
informació de qualitat t’ajudarà a tri-
ar i contribuirà a fer que la teua vida 
d’estudiant siga més interessant.

Trobaràs una sèrie de pàgines web 
d’informació per a poder estudiar a 
l’escola, a la universitat, per a tre-
ballar, per a aprendre idiomes i per 
a qualsevol apartat d’educació no 
formal.

http://europa.eu/youth 

Aquesta web és part de la campanya 
“Joventut, treball i formació a la UE”, 
depenent de la Comissió Europea, 
del Parlament Europeu i de la Secre-
taria d’Estat per a la Unió Europea. 
La campanya s’anomena “Sóc jove,  
sóc europeu”, i trasllada a la joven-
tut europea les diverses opcions que 
Europa ofereix per a facilitar la seua 
mobilitat amb objectius formatius, 
d’investigació o laborals. A banda de 
tota la informació sobre programes 
de la UE i com moure’s per Europa, 
aquesta web té un apartat molt inte-
ressant de “Gent que ja s’ha mogut”, 
per tant hi ha exemples reals sobre 
l’experiència de viure en un altre 
país. A més, tens un correu directe 
per a poder plantejar els dubtes que 
tingues per a anar a l’aventura a un 
altre país.

http://nomeparo.eu

Portal Europeu 
de la Joventut

Portal
No me paro

http://europa.eu/youth
http://nomeparo.eu
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El portal sobre oportunitats d’apre-
nentatge en tot l’espai europeu. Té 
com a objectiu ajudar estudiants, 
persones que busquen feina, treba-
lladors, pares, pares, orientadors i 
professors a trobar informació per a 
estudiar a Europa. Aquesta web té 
aquestos apartats estructurats:

 » Sistemes educatius: Per a co-
nèixer els sistemes educatius i 
de formació nacionals i altres as-
pectes rellevants, com ara el re-
coneixement de qualificacions i 
títols estrangers, taxes de matri-
culació, etc. La informació s’ofe-
reix per nivells educatius, països i 
zones dins d’un país, en la llengua 
d’aquest país o en anglés.

 » Intercanvis i ajudes: Aquesta 
base de dades permet triar la in-
formació sobre programes d’in-
tercanvi finançats per la CE, per 
països o fins i tot per zones dins 
d’un país (la informació està en la 

llengua del país o, en alguns ca-
sos, en anglés).

 » Direccions de contacte: Ofereix 
informació sobre contactes que 
puguen orientar-te en la recerca 
d’una informació concreta. (Recer-
ca per països i nivells educatius).

 » Anar a un país: En la base de 
dades pots trobar entre aquestos 
àmbits d’informació: informació 
general sobre el país, trobar allot-
jament, marc jurídic per a estudiar 
i treballar, cost de la vida, Segure-
tat Social i impostos. Per països i 
zones dins d’un país.

PLOTEUS
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http://ec.europa.eu/ploteus


GUIA de recursos europeus
per a joves

Xarxa d’informació sobre educa-
ció a Europa. La Comissió Europea 
i els Estats Membres la van crear, i 
disposa d’una base de dades (Eury-
base) sobre els sistemes educatius 
en cada país de la UE. Eurodyce es 
compromet a estimular la cooperació 
en temes d’educació i a proporcionar  
una percepció més ampla sobre les 
polítiques i els sistemes educatius.

EURYDICE

INFORMACIÓ EN:

http://eacea.ec.europa.eu/
education/eurydice

Eurydice a Espanya
www.educacion.gob.es/
eurydice

Direcció General 
d’Educació i Cultura de la 
Comissió Europea
http://ec.europa.eu/dgs/
education_culture

>>

>>

>>

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice
www.educacion.gob.es/eurydice
www.educacion.gob.es/eurydice
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture
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INTERCANVIS I PROGRAMES
EUROPEUS

És l’Organisme Autònom de Pro-
grames Educatius Europeus que 
està adscrit al Ministeri d’Educació 
i Ciència. Programes de formació 
i d’intercanvi d’estudiants a nivell 
europeu així com la guia del Pro-
grama d’Aprenentatge Permanent 
dirigit tant a les persones com a les 
organitzacions.

En aquesta pàgina web pots con-
sultar informació sobre tots els pro-
grames europeus per a estudiants 
d’educació infantil, primària, secun-
dària, formació professional, batxille-
rat, universitat i educació d’adults.

www.oapee.es

OAPEE
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http://www.oapee.es
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COMENIUS

Aquest programa té l’objectiu de 
reforçar la dimensió europea en el 
camp de l’educació infantil, primària 
i secundària, i de promoure la mo-
bilitat i la cooperació entre centres 
educatius. 

ERASMUS

El programa Erasmus té l’objectiu 
d’atendre les necessitats d’apre-
nentatge de tots els participants en 
educació superior formal i en for-
mació professional de nivell terciari, 
independentment de la duració de la 
carrera o de la qualificació, inclosos 
els estudis de doctorat i les instituci-
ons que imparteixen aquest tipus de 
formació. 

GRUNDTVIG

Té l’objectiu de millorar la qualitat i 
la dimensió europea de l’educació 
d’adults en un sentit ample, incloent 

l’aprenentatge formal, no formal i in-
formal, i també l’autoaprenentatge.

LEONARDO DA VINCI

Dirigit a atendre les necessitats 
d’aprenentatge de totes les persones 
implicades en l’educació i en la For-
mació Professional, així com a les ins-
titucions i organitzacions que impar-
teixen o faciliten aquesta formació. 

VISITES D’ESTUDI 

Tenen com objectiu específic la pro-
moció de la cooperació europea, 
l’intercanvi d’informació i experièn-
cies entre especialistes educatius i 
de formació professional en àrees 
d’interés comú per als països par-
ticipants en el Programa d’aprenen-
tatge permanent. 

ETWINNING

Iniciativa de la Comissió Europea 
que fomenta la col·laboració entre 
centres educatius europeus mitjan-
çant l’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC). 
Forma part del Programa Comenius 
com a mesura de suport.

ERASMUS PER A TOTHOM

Erasmus per a tothom reuneix tots 
els programes d’aprenentatge de la 
UE, tant en Educació Superior, For-



49

mació Professional, aprenentatge 
permanent o voluntariat, en una úni-
ca iniciativa per a augmentar la seua 
eficàcia, facilitar la concessió de 
subvencions i evitar la fragmentació.

Permet que estudiants, aprenents, 
professors, monitors i d’altres realit-
zen part de la seua formació en un 
país diferent al seu, tant dins com 
fora de la UE. Augmenta la coope-
ració entre institucions educatives, 
organitzacions juvenils, empreses, 
ONG i institucions públiques, i dóna 
suport a les reformes per modernit-
zar els sistemes educatius als Estats 
membre. 

ERASMUS MUNDUS

És un programa de cooperació i 
mobilitat que vol promoure una edu-
cació de qualitat i desenvolupar la 
cooperació entre la Unió Europea i 
altres països, a banda d’afavorir la 
mobilitat en tots dos sentits i l’accés 
a l’educació superior.

COMENIUS
www.oapee.es/oapee/inicio/pap/comenius.html

ERASMUS
www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus.html

GRUNDTVIG
www.oapee.es/oapee/inicio/pap/grundtvig.html

LEONARDO DA VINCI
www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci.html

VISITES D’ESTUDI 
www.oapee.es/oapee/inicio/pap/visitas-de-estudio.html

ETWINNING
www.oapee.es/oapee/inicio/pap/eTwinning.html

ERASMUS PER A TOTHOM
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all

ERASMUS MUNDUS
www.educacion.gob.es/educacion/universidades/convocatorias/
entidades/erasmus-mundus-2.html

Agència de programes Europeus EACEA
http://eacea.ec.europa.eu/about/about_eacea_en.php

INFORMACIÓ EN:

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>
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www.oapee.es/oapee/inicio/pap/comenius.html
www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus.html
www.oapee.es/oapee/inicio/pap/grundtvig.html
www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci.html
www.oapee.es/oapee/inicio/pap/visitas-de-estudio.html
www.oapee.es/oapee/inicio/pap/eTwinning.html
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all
www.educacion.gob.es/educacion/universidades/convocatorias/entidades/erasmus-mundus-2.html
www.educacion.gob.es/educacion/universidades/convocatorias/entidades/erasmus-mundus-2.html
http://eacea.ec.europa.eu/about/about_eacea_en.php
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Dins del programa la Joventut en 
Acció, hi ha dues accions que te-
nen relació amb l’intercanvi de joves. 
Ofereixen a grups de joves proce-
dents de diversos països la possibi-
litat de trobar-se i de conèixer millor 
les seues cultures respectives. Els 
grups planifiquen junts l’intercanvi al 
voltant d’un tema d’interés mutu.

Acció 1
La joventut amb Europa

Intercanvis de joves. Ofereixen a 
grups de joves procedents de di-
versos països la possibilitat de tro-
bar-se i de conèixer millor les seues 
cultures respectives. Els grups pla-
nifiquen junts l’intercanvi al voltant 
d’un tema d’interés mutu. Per a jo-
ves entre 13-25 anys.

Acció 2
La Joventut en el món

Cooperació amb països veïns as-
sociats de la Unió Europea. Dóna 
suport a projectes amb països socis 
veïns, principalment d’intercanvis de 
joves, formació i projectes de conne-
xió en xarxa en l’àmbit de la joventut. 
Els límits d’edat depenen del tipus de 
projecte que es presente.

La Joventut en Acció

www.juventudenaccion.injuve.
es/acciones/intercambios/?__
locale=es

OFICINA D’INFORMACIÓ EN 
LA COMUNITAT VALENCIANA

C/ Hospital, 11 46001 - València
Tel. 963108699
joventutenaccio_ivaj@gva.es

EURODESK ALACANT

Ajuntament d’Alacant 
Regidoria de Joventut,
Centre 14

C/ Llauradors, 14 - 1º
03002 - Alcant, Espanya
Tel. 965149164
centro14@alicante-ayto.es
centro14@eurodesk.org

Ajuntament d’Elx
Servei Infoeuropa,
Regidoria de Joventut.

Carrer Curtidores 23
03203 - Elx, Alacant
Espanya
Tel. 966658060
infoeuropa@ayto-elche.es

INFORMACIÓ EN:

www.juventudenaccion.injuve.es/acciones/intercambios/?__locale=es 
www.juventudenaccion.injuve.es/acciones/intercambios/?__locale=es 
www.juventudenaccion.injuve.es/acciones/intercambios/?__locale=es 
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En l’apartat següent us donem una 
llista de les beques més interessants 
per a poder eixir a l’estranger a estu-
diar o per a fer-hi pràctiques.

Ministeri d’Educació

Beques per a fer cursos d’idiomes en 
anglés, francés o alemany a l’estran-
ger durant l’estiu. 

Beques MAEC-AECI

Ofertes de formació dirigida a ciuta-
dans estrangers per a estudis de post-
grau a Espanya i a ciutadans espanyols 
per a estudis de postgrau i aprenentat-
ge d’idiomes a l’estranger. 

Beques IVEX

L’Institut Valencià d’Exportació con-
voca tots els anys beques per a jo-
ves titulats de grau superior. L’IVEX 
desenvolupa un programa ample de 
beques, cofinançat pel fons Social 

Europeu, amb l’objectiu de formar en 
recursos humans orientats professi-
onalment a la internacionalització. 

Beques FULBRIGHT

Programa d’intercanvi cultural, edu-
catiu i científic entre Espanya i els 
Estats Units d’Amèrica. 

Beques ARGO

És un programa de mobilitat, pro-
mogut pel Ministeri d’Educació, amb 
l’objectiu d’impulsar la formació com-
plementària dels titulats de totes les 
universitats espanyoles mitjançant la 
realització de pràctiques en empreses 
a l’estranger.

Beques FARO

Programa de beques per a estudi-
ants universitaris d’últim curs per a 
la realització de pràctiques en em-
preses europees dins del marc del 
programa de mobilitat Leonardo da 
Vinci. La duració mitja d’estada és de 
6 mesos. 

Beques JEAN MONET

Són beques destinades a fomentar la 
investigació entre doctorats universi-
taris en ciències social,s humanitats, 
història, economia, dret i ciències 
polítiques i socials en matèries tèc-
niques que trien dins de les univer-
sitats de destinació, entre 6 mesos i 
un any.

Joves Investigadors

El Portal de la Mobilitat per als Investi-
gadors europeus: Si ets un investigador 
que està planificant el seu pròxim mo-
viment a Europa, consulta ací les teues 
oportunitats professionals i trobaràs 
ajuda i informació d’interés. 

Beques per a estudis artístics

 » RES ARTIS: Xarxa mundial de 
programes de residència d’artista. 
Representa els interessos de més 
de 200 centres i organitzacions en 
50 països del món que ofereixen 
facilitats per a l’intercanvi d’artistes 
de diferents països.
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BEQUES
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 » DANZARIA: Ampla recopilació de 
beques i residències artístiques a 
l’estranger.

INFORMACIÓ EN:

Ministeri d’Educació
www.educacion.gob.es/
horizontales/servicios/becas-
ayudas-subvenciones/para-
estudiar/idiomas.html

Beques MAEC-AECI
www.becasmae.es
www.aecid.es/es/
convocatorias/becas/index.
html

Beques IVEX
www.ivex.es

Beques FULBRIGHT
www.fulbright.es

Beques ARGO
www.becasargo.es

Beques FARO
www.becasfaro.es

Beques JEAN MONET
http://eacea.ec.europa.eu/llp/
jean_monnet/jean_monnet_
en.php
www.eui.eu

Joves Investigadors
http://ec.europa.eu/euraxess/

RES ARTIS
www.resartis.org/es/

DANZARIA
www.danzaria.org

www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas.html
www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas.html
www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas.html
www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas.html
http://www.becasmae.es
http://www.aecid.es/es/convocatorias/becas/index.html
http://www.aecid.es/es/convocatorias/becas/index.html
http://www.aecid.es/es/convocatorias/becas/index.html
www.ivex.es
www.fulbright.es
www.becasargo.es
www.becasfaro.es
http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php
www.eui.eu
http://ec.europa.eu/euraxess
http://www.resartis.org/es
http://www.danzaria.org
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Per facilitar l’accés als diferents 
programes de beques i ajudes, 
la Comissió Europea ha creat 
aquest portal on recollirà tota la 
oferta dels diferents programes 
de beques per afavorir la seua 
recerca i que els alumnes 
puguen trobar-hi la financiació 
adequada per als seus estudis
www.scholarshipportal.eu

Beques des de la pàgina del 
Ministeri d’Educació 
www.educacion.gob.es/
educacion/becas-y-ayudas.
html

Informació sobre beques en 
general
www.becas.com
www.mundobecas.com

Portal molt complet sobre 
oposicions i beques
convocades per organismes 
espanyols
www.oposicionesybecas.com

Buscadors de beques
www.060.es
www.becasfacil.com 

Enllaços per a trobar beques:
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www.scholarshipportal.eu
www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas.html
www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas.html
www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas.html
www.becas.com
www.mundobecas.com
http://www.oposicionesybecas.com/function.fopen
www.060.es
www.becasfacil.com
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ESTUDIAR

Aquest és el portal més complet per 
als joves universitaris, podeu buscar-
hi tota la informació d’universitats 
europees, programes, activitats, cur-
sos d’idiomes, experiències d’altres 
joves estudiants europeus...

internacional.universia.net

www.universia.es

Universia

Les pàgines web més interessants sobre universitats, batxillers i altres centres educatius.

http://internacional.universia.net
http://internacional.universia.net
www.universia.es
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International Baccalaureate 
Organization – IBO

Ofereix des del 1968 aquestos es-
tudis en centres educatius de tot el 
món. Nivells des dels 3 anys fins als 
16. També els dos últims anys preu-
niversitaris. A la Comunitat Valenci-
ana, s’imparteix en 3 centres: New-
ton College (Elx), American Shool of 
Valencia, i el Plantío Internacional 
Scholl (Paterna), tots tres són cen-
tres privats.

Escuela Internacional de Cine y
Televisión
www.eictv.org

Estudis superiors reconeguts en 
l’àmbit de l’hostaleria
www.ehl.ch

Estudis de música a Europa
www.studymusicineurope.org

Batxillerat
Internacional

Altres estudis 
especialitzats

INFORMACIÓ EN:

Colegios del mundo:
Imparteix el Batxillerat i 
convoca beques per a 
aquestos estudis  
www.colegiosmundounido.es

Cursos d’ESO i Batxillerat a 
l’estranger i cursos d’idiomes
www.ef.com.es
www.interway.es
www.fsl.es

Fundació Rafael del Pino.- 
Beques per a realitzar el 
Batxillerat Internacional 
www.frdelpino.es/
becas-de-bachillerato-
internacional/

>>

>>

>>

www.eictv.org
www.ehl.ch
www.studymusicineurope.org
http://www.colegiosmundounido.es
www.ef.com.es
www.interway.es
www.fsl.es
www.frdelpino.es/becas-de-bachillerato-internacional/
www.frdelpino.es/becas-de-bachillerato-internacional/
www.frdelpino.es/becas-de-bachillerato-internacional/
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Si vols realitzar o completar la teua 
formació a l’estranger, has de saber 
abans quins reconeixements acadè-
mics tindran els estudis que hi faràs 
per a poder continuar amb la teua 
formació quan en tornes.

Aquesta competència és de la Sub-
direcció General de Títols, Convali-
dacions i Homologacions del Minis-
teri d’Educació.

www.educacion.gob.es/
educacion/sistema-educativo/
convalidaciones.html

A Alacant, tenim l’Àrea Funcional 
d’Alta Inspecció d’Educació:

Av. Federico Soto, 11
03071 Alacant
Tel. 96 501 90 47

ENIC-NARIC

Pots entrar en aquest enllaç per al reco-
neixement acadèmic de titulacions:
www.enic-naric.net

Homologació i convalidació de titulacions

www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/convalidaciones.html
www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/convalidaciones.html
www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/convalidaciones.html
http://www.enic-naric.net
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IVAJ - GVA JOVE

Ofereix cursos a joves entre 16 i 30 
anys en més de 50 escoles de diver-
sos països d’Europa i d’Amèrica del 
Nord. A banda de l’aprenentatge, in-
clouen allotjament en famílies, pisos o 
residències i l’alimentació i, en molts 
casos, activitats culturals, recreatives, 
esportives...

Els preus són diferents depenent del 
tipus de curs, del nombre de lliçons, 
el règim alimentici, les dates, la dura-

da, el tipus d’allotjament i altres ser-
veis. El desplaçament fins al lloc de 
destinació es realitza de forma indivi-
dual i està a càrrec de cada estudiant.
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Institut Valencià de la Joventut

CURSOS D’IDIOMES

T’has plantejat aprendre un idioma en el país d’origen? O anar-te’n una temporada a l’estranger i fer-hi unes vacances 
llargues mentre aprens la seua llengua? Es tracta d’una experiència de creixement personal, però no només hi apren-
dràs la llengua, sinó també la seua cultura, la seua gent, com superar certs obstacles i ser independent.

Pots organitzar aquesta experiència pel teu compte, però sempre et resultarà més senzill si t’ajuda alguna de les entitats 
que organitzen aquest tipus d’estada si viatges.

INFORMACIÓ EN:

www.gvajove.es/ivaj/
opencms/IVAJ/es/
formacion/estudiar_
idiomas/cursos.html

>>

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/formacion/estudiar_idiomas/cursos.html
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/formacion/estudiar_idiomas/cursos.html
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/formacion/estudiar_idiomas/cursos.html
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/formacion/estudiar_idiomas/cursos.html
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El Ministeri d’Educació compta amb 
una ampla oferta de beques i ajudes 
per aprendre idiomes.

Es tracta d’ajudes destinades a cur-
sos d’idiomes: francés, anglés o ale-
many, tant a Espanya com als països 
en què es parlen.

Alguns d’aquestos programes d’aju-
des estan dirigits a nivells acadèmics 
específics: batxillerat, formació pro-
fessional, universitat, professorat... 

Un gran nombre d’escoles públiques 
del Regne Unit ofereixen cursos 
d’anglés per a estrangers amb l’ob-
jectiu de preparar els exàmens ofi-
cials d’aquesta llengua. Els requisits 
d’admissió, que depenen de cada 
escola, són bàsicament:

 » Tenir una nacionalitat de la UE.

 » Tenir coneixements previs d’anglés.

 » Matricular-se en un curs de al 
menys 3 mesos.

En la majoria de casos hi ha possi-
bilitat de compatibilitzar els estudis 
amb treballs de mitja jornada.

Ministeri 
d’Educació

Cursos d’anglés
subvencionats per la UE

INFORMACIÓ EN:

INFORMACIÓ EN:

www.educacion.
gob.es/horizontales/
servicios/becas-ayudas-
subvenciones/para-
estudiar/idiomas.html

>>

www.edimburgo.
fsbusiness.co.uk/
cursos_de_ingles_
subvencionados.htm

http://newlink.es/cursos_
idiomas_extranjero/
subvecionados

www.ilco.net

>>

>>

>>

www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas.html
www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas.html
www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas.html
www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas.html
www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas.html
www.edimburgo.fsbusiness.co.uk/cursos_de_ingles_subvencionados.htm
www.edimburgo.fsbusiness.co.uk/cursos_de_ingles_subvencionados.htm
www.edimburgo.fsbusiness.co.uk/cursos_de_ingles_subvencionados.htm
www.edimburgo.fsbusiness.co.uk/cursos_de_ingles_subvencionados.htm
http://newlink.es/cursos_idiomas_extranjero/subvecionados
http://newlink.es/cursos_idiomas_extranjero/subvecionados
http://newlink.es/cursos_idiomas_extranjero/subvecionados
www.ilco.net
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Empreses privades
Aquestes són les empreses privades que ofereixen serveis de cursos d’idiomes i que col·laboren amb el Carnet Jove:

Entitat Població Telèfon Pàgina web

AIP LANGUAGE INSTITUTE València 963391566 www.aipidiomas.es

ALOS-CENTRO EUROPEO IDIOMAS València 963931314 www.alosidiomas.net

BRITISH STUDIO Vila-real 964525103

ENGLISH TOWER València 963478927 www.englishtower.com

E. I. BERLITZ DE ESPAÑA SA València 963522494 www.berlitz.com

GO LANGUAGES -EURO IDIOMAS València 963818886 www.golanguages.com

INTERWAY València 963942292 www.interway.es

KENSINGTON SCHOOL Elx 966640629

MANGOLD IDIOMAS Xàtiva 962274317

ESCUTRAVEL CONSULTING València 963535305 www.international-studies.com

SPEAKERS CORNER – IDIOMAS Castelló 964223425

THE MANGOLD INSTITUTE Gandia 962873116

VALTRAVE València 963624895 www.valtrave.net

VIAJAR Y ESTUDIAR València 963534747 www.viajaryestudiar.com

YOUR ENGLISH TIME València 963333752 www.yourenglishtime.com
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www.aipidiomas.es
www.alosidiomas.net
www.englishtower.com
www.berlitz.com
www.golanguages.com
www.interway.es
http://www.international-studies.com
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Si no pots traslladar-te a un altres 
país a aprendre idiomes, sempre 
pots preparar el teu camí europeu 
aprenent un idioma en qualsevol de 
les Escoles Oficials d’Idiomes que 
existeixen a Espanya. Conformen 
una ampla xarxa de centres oficials 
de nivell no universitari dedicats a 
l’aprenentatge especialitzat d’idi-
omes. Els EOI són centres depen-
dents de les Conselleries d’Educació 
de cada Comunitat Autònoma, i són 
centres de règim especial.

Hi obtens un certificat que acredita 
els coneixements en l’idioma corres-
ponent.

Base de dades de cursos d’idio-
mes en més de 80 països

Enllaç als certificats de coneixements 
d’idiomes reconeguts en cada país.

www.language-learning.net

Recurs per a penpals 

Intercanvi de correus electrònics 
amb altres grups d’estudiants com a 
eina en l’aprenentatge d’idiomes en 
centres educatius.

www.epals.com

Escoles oficials 
d’idiomes

Altres
recursos

CENTRES OFICIALS 
DE LA PROVÍNCIA 
D’ALACANT:

Alacant
http://eoialicante.edu.gva.es 

Alcoi
www.eoialcoi.com 

Benidorm
www.eoibenidorm.com 

Dénia
http://eoidenia.edu.gva.es/

Elx
http://eoielx.edu.gva.es 

Elda
www.eldaeoi.es 

Oriola
http://eoiorihuela.edu.gva.es/

Torrevella
www.eoitorrevieja.com

Font d’Informació (entre d’altres):
Generalitat Valenciana GVAJOVE

http://www.language-learning.net
www.epals.com
http://eoialicante.edu.gva.es
www.eoialcoi.com
www.eoibenidorm.com
http://eoidenia.edu.gva.es
http://eoielx.edu.gva.es
www.eldaeoi.es
http://eoiorihuela.edu.gva.es
www.eoitorrevieja.com
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03
Feina a Europa

Hi ha moltes raons que poden fer que et planteges eixir a l’estranger a passar un temps. Treballar a l’estranger és una ex-
periència laboral diferent que pots aprofitar més tard. Aquest tipus d’iniciatives normalment donen prestigi quan es busca 
un treball al nostre país, perquè les empreses no valoren només els coneixements d’un altre idioma, sinó també haver eixit 
de l’entorn habitual per “guanyar-se les garrofes”.

Però, malauradament, hui dia eixir fora de les nostres fronteres per treballar no només suposa una experiència diferent 
que et dóna “més nivell”, sinó que, a causa de la situació actual, està esdevenint una necessitat i cada vegada més joves 
prenen la decisió d’eixir d’Espanya per a “guanyar-se el pa”.

Per tant, ací oferim una informació necessària per a poder dur a terme aquesta “aventura” amb les garanties mínimes.
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Qualsevol persona “comunitària” 
pot sol·licitar i accedir a les feines  
disponibles en qualsevol país de 
la UE sense restriccions de nacio-
nalitat, tant en el sector privat com 
en el públic, en qualsevol dels seus 
àmbits: sanitat, aprenentatge, in-
vestigació...

Excepcionalment, hi ha feines pú-
bliques restringides als nacionals 
d’un país, són els treballs relacio-
nats amb l’exercici de poders de 
dret públic i de defensa de l’interés 
general (jutges, diplomàtics, poli-
cia, etc.).

Si vas a treballar a qualsevol país 
membre de la UE, et convé saber 
que existeix la lliure circulació entre 
aquestos països: Alemanya, Àustria, 
Bèlgica, Dinamarca, Espanya, Fin-
làndia, França, Grècia, Itàlia, Luxem-

burg, Països Baixos, Portugal, Suè-
cia (però no Irlanda i el Regne Unit) 
i, a més, Islàndia i Noruega (que no 
són membres de la UE).

Els països que van entrar a formar 
part de la UE en 2004 i en 2007 no 
participen encara plenament en 
aquestos acords (Hongria, Eslovè-
nia, Eslovàquia, Estònia, República 
Txeca, Xipre, Polònia, Malta, Lituà-
nia, Letònia, Bulgària i Romania). Per 
tant, necessitaràs tenir un passaport 
vàlid o el carnet d’identitat per a tre-
ballar en aquestos països, així com 
a Irlanda i al Regne Unit. Existeixen 
acords amb Islàndia, Liechtenstein, 
Noruega i Suïssa, els seus ciutadans 
són tractats com si foren ciutadans 
de la UE i podràs treballar en aques-
tos països. Simplement et caldrà dur 
sempre amb tu el carnet d’identitat o 
el passaport.

Pel que fa a la resta de països fora 
de la UE, has de tenir en compte les 
recomanacions següents:

1. Estada breu
D’1 a 3 mesos

 » Pots viure en un altre país durant 
tres mesos sense cap tràmit.

 » Potser necessitaràs un visat, de-
penent del país a què viatges. Per 
a informar-te’n, et recomanem 
contactar amb l’ambaixada o amb 
el consolat del país corresponent.

 » Tens dret a inscriure’t en l’institut 
nacional de treball i rebre el mateix 
assessorament per a trobar-ne un 
que els nacionals d’eixe país.

 » Durant aquest termini, podràs bene-
ficiar-te de l’assistència sanitària de 
caràcter urgent (Targeta sanitària).
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2. Estada mitjana
De 3 mesos a 1 any

En aquest cas, és possible que ne-
cessites, a banda del DNI i potser el 
visat (segons el país), un permís de 
residència. Per a obtenir-ne més in-
formació és recomanable que con-
tactes l’ambaixada o el consolat del 
país a què viatjaràs, ja que cada país 
et demanarà una documentació de-
terminada. Tanmateix, el el portal Eu-
res en, en l’apartat d’informació so-
bre condicions de vida i treball, pots 
trobar tot el que cal sobre documen-
tació de cada país de la UE.

3. Estada llarga
D’1 a 5 anys

El procediment és similar a l’anterior. 
Contacta amb les ambaixades o els 
consolats del país en què vols treballar.

La informació sobre la documen-
tació que necessitaràs a cada país, 
així com consells per a viatjar, pots 

trobar-la en el Ministeri d’Assumptes 
Exteriors.

Segons el país que visites, pots veure 
en aquesta pàgina el consolat o l’am-
baixada espanyola i també hi pots 
consultar la fitxa del país que visitaràs. 

Per a buscar informació sobre docu-
mentació, entra en la nostra secció  
d’Informació i Documentació.

INFORMACIÓ EN:

http://ec.europa.eu/eures

Ministeri d’Assumptes 
Exteriors

Pza. de la Provincia 1, 
28012 Madrid
www.maec.es
Tel. 91 379 97 00

Ambaixada Espanyola 

www.maec.es/es/EYC/
Paginas/embajadas-
consulados.aspx

Qualsevol ambaixada del món 

www.embajada-online.com

>>

>>

>>

>>

http://ec.europa.eu/eures
www.maec.es
www.maec.es/es/EYC/Paginas/embajadas-consulados.aspx
www.maec.es/es/EYC/Paginas/embajadas-consulados.aspx
www.maec.es/es/EYC/Paginas/embajadas-consulados.aspx
http://www.embajada-online.com
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Una altra dada molt important que has 
de conèixer és la situació del mercat la-
boral, informació sobre les tendències 
actuals del mercat laboral europeu per 
país, regió i sector d’activitat.

Podràs trobar molta més informació 
sobre les condicions de vida i de treball 
de tots els països europeus als portals 
de la Comissió Europea.

INFORMACIÓ EN:

Portal Tu Europa
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm

Red Eures
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=es&catId=490
&parentId=0

>>

>>

Mercat laboral
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País Pàgina web

Alemanya www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Alemania.pdf

Àustria www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Austria.pdf

Dinamarca  www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Dinamarca.pdf

Eslovénia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Eslovenia.pdf

España www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Espana.pdf

Estònia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Estonia.pdf

Finlàndia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Finlandia.pdf

França www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Francia.pdf

Grècia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Grecia.pdf

Irlanda www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Irlanda.pdf

Itàlia  www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Italia.pdf

Letònia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Letonia.pdf

Lituània www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Lituania.pdf

Noruega www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Noruega.pdf

En la pàgina www.sepe.es tens una guia informativa del mercat laboral actualitzada per països

www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Alemania.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Austria.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Dinamarca.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Eslovenia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Espana.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Estonia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Finlandia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Francia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Grecia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Irlanda.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Italia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Letonia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Lituania.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Noruega.pdf
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País Pàgina web

Països Baixos  www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_PaisesBajos.pdf

Polònia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Polonia.pdf

Portugal www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Portugal.pdf

Regne Unit www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_ReinoUnido.pdf

Romania www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Rumania.pdf

Suècia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Suecia.pdf

Suïssa www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Suiza.pdf
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Si la professió en què treballaràs 
està regulada, és obligatori sol·licitar 
el reconeixement professional dels 
títols corresponents.

El Centre de NARIC Espanya ofe-
reix informació sobre els proces-
sos d’homologació i reconeixe-
ment professional a Espanya, així 
com en altres països.

El Centre NARIC Espanya depén 
de la Subdirecció General de Títols 
i Reconeixement de Qualificacions 
del Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport.

Per a obtenir informació sobre l’estat 
d’un procés d’homologació o reco-
neixement, has de trucar al telèfon 
d’Informació del Ministeri d’Educació 
(913277681).

La competència es de la Subdirec-
ció General de Títols, Convalida-
cions i Homologacions del Ministeri 
d’Educació.

Directiva de qualificacions 
professionals

Guia amb 66 preguntes i respostes 
dels drets que protegeixen els ciu-
tadans que desitgen obtenir el re-
coneixement de les seues qualifica-
cions professionals en un altre Estat 
membre per a poder exercir una ac-
tivitat laboral.

http://www.europedirect-valencia.
info

Homologació de títols
INFORMACIÓ EN:

Centreo de NARIC Espanya
www.enic-naric.net

Subdirecció General de 
Títols, Convalidacions i 
Homologacions 
www.educacion.gob.es/
educacion/universidades/
educacion-superior-
universitaria/titulos/naric.
html

Ministeri d’Educació
Tel. 91 506 56 31
www.educacion.gob.
es/educacion/sistema-
educativo/convalidaciones.
html

>>

>>

>>

http://www.europedirect-valencia.info
http://www.europedirect-valencia.info
http://www.enic-naric.net
www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric.html
www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric.html
www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric.html
www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric.html
www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric.html
www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/convalidaciones.html
www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/convalidaciones.html
www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/convalidaciones.html
www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/convalidaciones.html
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Com passa a Espanya, el Currículum 
Vitae és l’eina principal per a trobar 
feina.

Per a elaborar-lo correctament, ja que 
ha d’estar adaptat al model europeu, 
pots utilitzar com a referència el 
Currículum Europass.

Presentar les teues capacitats i 
qualificacions personals de mane-
ra senzilla i fàcilment comprensi-
ble en tota Europa (Unió Europea, 
AELC/EEE y països candidats).

Desplaçar-te professionalment 
per tota Europa.

http://europass.cedefop.
europa.eu/es/home

Europass és un nou sistema que t’ajudarà a:

Currículum Vitae (CV)
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 » Currículum Vitae (CV) Europass. 
Un model comú i personal de 
CV per a presentar de mode sis-
temàtic, cronològic i flexible les 
teues qualificacions i competèn-
cies amb l’objectiu de facilitar la 
mobilitat transnacional i l’èxit per 
a trobar treball.

 » Passaport de Llengües Europass 
que pots elaborar tu mateix i que et 
permet presentar i registrar els co-
neixements lingüístics essencials 
per a formar-te o treballar a Europa.

 » Suplement Europass al Títol/
Certificat. És un document infor-
matiu i institucional adjunt al Títol 
de Tècnic de Formació Professio-
nal o del Certificat de professiona-
litat destinat a fomentar la trans-
parència i facilitar la comprensió 
a tercers, especialment a empre-
saris o institucions d’un altre país, 
del significat de les competències 
adquirides pel seu titular.

 » Suplement Europass al Títol Su-
perior. És un document informatiu 
i personalitzat adjunt al Títol Uni-
versitari o al Títol de Tècnic Supe-
rior de Formació Professional que 
té l’objectiu de descriure la natura, 
el nivell, el context, el contingut i la 
normativa dels estudis realitzats pel 
titular. A més a més, amplia infor-
mació sobre els resultats obtinguts 
per cada titular i sobre el sistema 
nacional d’aprenentatge superior.

 » Mobilitat Europass que elabora i 
expedeix l’administració compe-
tent corresponent. És un document 
personal que registra formalment 
els períodes d’aprenentatge o for-
mació realitzats pel titular (inde-
pendentment de la seua edat, del 
seu nivell educatiu o de la seua si-
tuació professional) en països dis-
tints al seu, i li permet comunicar 
millor les seues experiències i, més 
concretament, les competències 
adquirides.

Europass consta d’aquests cinc documents
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En cada país de la Unió Europea i de 
l’Espai Econòmic Europeu, un Cen-
tre Nacional Europass coordina totes 
les activitats referents als documents 
Europass.

El CNE és el primer interlocutor per a 
tota persona o organització interes-
sada a utilitzar Europass o a recollir-
ne més informació.

INFORMACIÓ EN:

www.oapee.es/oapee/
inicio/iniciativas/
europass.html

A ESPANYA

Fátima-Sadia Khokhar Díaz
Responsable Europass
Centro Nacional Europass
Paseo del Prado, 28
1ª planta, despacho 103
28014 - Madrid
Tel. 91 506 56 78
sadia.khokhar@oapee.es
europass@oapee.es

>>

>>

Pots introduir el teu CV en una base de dades europea:
http://ec.europa.eu/eures/myEures/public/welcome.do?lang=es
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País Pàgina web

Alemanya www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currialeman.pdf

Bàlgica www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curribelgica.pdf

Dinamarca  www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curridinamarca.pdf

Espanya  www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriespana.pdf

Finlandia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currifinlandia.pdf

França www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currifrancia.pdf

Grècia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currigrecia.pdf

Irlanda www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriirlanda.pdf

Islàndia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriislandia.pdf

Itàlia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriitalia.pdf

Luxemburgo www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriluxem.pdf

Noruega www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currinoruega.pdf

Països Baixos  www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curripaisesbajos.pdf

Portugal www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriportugal.pdf

Regne Unit  www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currireinounido.pdf

Suècia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currisuecia.pdf

En aquesta pàgina www.sepe.es pots trobar com realitzar un CV i una carta de presentació per països.

www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currialeman.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curribelgica.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curridinamarca.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriespana.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currifinlandia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currifrancia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currigrecia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriirlanda.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriislandia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriitalia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriluxem.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currinoruega.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curripaisesbajos.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriportugal.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currireinounido.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currisuecia.pdf
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Si es treballa a un altre país, una ve-
gada donats d’alta en el seu sistema 
públic, es té la mateixa cobertura de 
seguretat social que els ciutadans 
d’eixe país, en tots els camps (pres-
tacions socials, assistència sanitària 
i pensions).

Aturats

Tenen dret a viure a un país de la 
UE durant un “període raonable” 
de temps per a buscar-hi un treball, 
que en la majoria dels casos és de 
6 mesos (però, cal comprovar-ho en 
cada cas). És ampliable.

Durant un màxim de tres mesos, es 
pot continuar gaudint de qualse-
vol prestació per atur que s’estiga 
rebent sempre que es respecten 
certes condicions. Contacteu amb 
la Seguretat Social abans d’anar-
vos-en per a més informació i as-
sessorament sobre els tràmits i els 
formularis necessaris. Aquesta ins-
titució li expedirà un formulari E 303 
amb què podrà presentar-se com 
a demandant de feina en els ser-

veis públics del país on en busca. 
Si no troba feina en aquest període, 
haurà de tornar al seu país d’origen 
i inscriure’s en els serveis de treball 
abans de tres mesos per a no perdre 
el dret al subsidi.

S’hi pot inscriure sense necessitat de 
justificar la residència en les oficines 
de treball, les quals li hauran d’oferir 
la mateixa ajuda que als demandants 
de feina del país.

Seguretat Social

INFORMACIÓ EN:

www.seg-social.es

www.sepe.es

www.sepe.es/contenido/
empleo_formacion/eures/
info_trabajadores/eu0104.
html#eu3

>>

>>

>>

03 Feina a Europa // QUÈ HAS DE SABER

http://www.seg-social.es
www.sepe.es
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/info_trabajadores/eu0104.html#eu3
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/info_trabajadores/eu0104.html#eu3
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/info_trabajadores/eu0104.html#eu3
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/info_trabajadores/eu0104.html#eu3


GUIA de recursos europeus
per a joves

En viure i treballar a un altre país, nor-
malment es paguen allà els impostos 
corresponents.

Tanmateix, us recomanem que acla-
riu el concepte de “residència fiscal” 
per evitar la doble imposició en dos 
països durant el mateix exercici fiscal.

Residència
fiscal

INFORMACIÓ EN:

www.agenciatributaria.es

www.sepe.es/contenido/
empleo_formacion/eures/
info_trabajadores/eu0104.
html#eu3

>>

>>

www.agenciatributaria.es
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/info_trabajadores/eu0104.html#eu3
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El portal tu Europa és la pàgina web 
on qualsevol ciutadà de la Unió Euro-
pea pot conèixer els seus drets i tro-
bar consells pràctics per a viure en 
qualsevol lloc de la UE.

En l’apartat que ens interessa, es pot 
trobar informació per a qui va a tre-
ballar a un altre país de la UE. A més, 
hi trobaràs informació sobre els pro-
grames d’ajudes comunitaris, fitxes 
informatives per països i direccions 
útils. També podràs trobar-hi exem-
ples de casos possibles.

http://europa.eu/youreurope

http://europa.eu

Portal tu Europa

Pàgines d’interés
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El Portal Europeu de la Joventut és el 
portal d’Europa, però dirigit exclusi-
vament als joves europeus. Hi podràs 
trobar informació per a viatjar, estu-
diar o treballar.

Informa’t sobre els teus drets i possibi-
litats pel que fa al treball en el teu país 
o a l’estranger. Coneix les diferències 
inesperades que pot haver-hi entre 
els procediments de sol·licitud en el 
teu país i el país d’acollida.

Consulta la informació sobre temes 
de treball, foment de l’ocupació, legis-
lació laboral, procediments de con-
tractació, etc., consells per a preparar 
el teu CV, permisos de treball, guies 
pràctiques, tests i altres aspectes que 
t’ajudaran a triomfar en la teua vida 
professional.

http://europa.eu/youth 

Aquesta web és part de la campanya 
“Joventut, treball i formació a la UE”, 
depenent de la Comissió Europea, 
del Parlament Europeu i de la Secre-
taria d’Estat per a la Unió Europea. 
La campanya s’anomena “Sóc jove,  
sóc europeu”, i trasllada a la joven-
tut europea les diverses opcions que 
Europa ofereix per a facilitar la seua 
mobilitat amb objectius formatius, 
d’investigació o laborals.

A banda de tota la informació sobre 
programes de la UE i com moure’s 
per Europa, aquesta web té un apar-
tat molt interessant de “Gent que ja 
s’ha mogut”, per tant hi ha exemples 
reals sobre l’experiència de viure a un 
altre país. A més, tens un correu di-
recte per a poder plantejar els dubtes 
que tingues per a anar a l’aventura a 
un altre país.

http://nomeparo.eu

Portal Europeu de la 
Joventut

Portal
No me paro

http://europa.eu/youth
http://nomeparo.eu
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És un servei especialitzat que infor-
ma orientadors i professors sobre les 
oportunitats de mobilitat disponibles 
per als ciutadans a Europa en un sen-
tit molt ample (estudiants, professors, 
voluntaris...).

És a dir, Euroguidance ofereix suport 
i informació si vols treballar a un país 
europeu o si ets orientador o profes-
sor i vols informar sobre les possibili-
tats de mobilitat que existeixen:

Euroguidance a Espanya:

C/ Los Madrazo, 15-17, 4ª planta
E-28071 Madrid
Tel. 917 01 84 65
sop@mec.es

www.euroguidance.net

En la pàgina www.sepe.es pots tro-
bar tota la informació necessària per 
a treballar a Europa. 

www.sepe.es/contenido/
empleo_formacion/eures/
info_trabajadores/index.html

Oportunidad Europa naix a Espanya 
després de l’èxit d’Scambieruopei 
a Itàlia, una associació italiana que 
difon les nombroses possibilitats de 
mobilitat juvenil que existeixen a ni-
vell europeu i extraeuropeu.

En Oportunidad Europa trobaràs 
oportunitats de feina a l’estranger, be-
ques d’estudi, activitats de voluntari-
at, concursos, intercanvis culturals...

Tot això amb l’objectiu de viatjar i 
viure experiències fora de les nos-
tres fronteres gràcies a programes 
europeus o mitjançant ofertes d’em-
preses i associacions que necessiten 
personal nou.

www.oportunidadeuropa.com 

Servicio Público de 
Empleo Estatal 

Oportunidad
EuropaEUROGUIDANCE
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BUSCAR FEINA 

Per a trobar feina a un altre país 
d’Europa, pots establir contacte di-
rectament amb l’empresa que consi-
deres interessant i enviar-li el CV i la 
carta de presentació.

És molt recomanable utilitzar el Currí-
culum Europeu Europass.

Més informació en la secció Treball > Què 
has de fer > Currículum Vitae.

Potser Internet pot ajudar-te mit-
jançant els diversos portals de feina 
que compten amb borses especia-
litzades de diversos tipus, generals, 
per sectors laborals i algunes dirigi-
des especialment a joves.

Si utilitzes aquest sistema, recorda 
que hauràs de fer les gestions direc-
tament amb les empreses o amb les 
borses de treball d’Internet.

Pel meu compte

INFORMACIÓ EN:

Enllaç molt interessant (Direcció 
General de Joventut de Cata-
lunya) sobre les diverses borses 
de treball que pots utilitzar per a 
buscar-ne un:

www20.gencat.cat/portal/site/
Joventut/menuitem.c93399c42
3024ec77839a410b0c0e1a0/?vg
nextoid=364930cc7cc3b010Vgn
VCM1000000b0c1e0aRCRD&vg
nextchannel=364930cc7cc3b01
0VgnVCM1000000b0c1e0aRCR
D&vgnextfmt=detall&contentid
=896837330b91c010VgnVCM10
00000b0c1e0aRCRD&vgnExtIs
ComponentReset=true

El Govern de Cantàbria va publi-
car el 2005 fitxes informatives per 
països:

http://jovenmania.com/empleo/
publicaciones/ampliar.php?Id_
contenido=7502

Abans d’anar-te’n a treballar a un 
altre país, la Xarxa Eures recoma-
na en un full explicatiu molt re-
sumit i interessant el que s’ha de 
tenir en compte:

www.sepe.es/contenido/
empleo_formacion/eures/pdf/
antes_de_salir.pdf

www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
http://jovenmania.com/empleo/publicaciones/ampliar.php?Id_contenido=7502
http://jovenmania.com/empleo/publicaciones/ampliar.php?Id_contenido=7502
http://jovenmania.com/empleo/publicaciones/ampliar.php?Id_contenido=7502
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/antes_de_salir.pdf
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EURES
European Employment Services 
(Servicios Europeos de Empleo)

És una xarxa de cooperació con-
cebuda per a facilitar la lliure circu-
lació de treballadors dins de l’Espai 
Econòmic Europeu (EEE).

La Unió Europea va crear la Xarxa 
EURES amb l’objectiu d’afavorir la 
mobilitat dels treballadors dins de 
l’Espai Econòmic Europeu (EEE).

La seua funció és facilitar informació i 
assessorament sobre ofertes i deman-
des de treball, situació i evolució del 
mercat de treball, així com de les con-
dicions de vida i laborals de cada país.

http://ec.europa.eu/eures

XARXA EURES
Servei públic de recerca de treball

http://ec.europa.eu/eures
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Tractament personalitzat
EURES és també una xarxa de con-
sellers especialistes formats que 
t’ofereixen els tres serveis bàsics 
d’EURES: informació, orientació i 
col·locació, tant als demandants de 
feina com als empresaris, mitjançant 
un contacte personal.

CONSELLER EURES 
ALACANT

Pilar Sánchez Pérez
Servei Valencià d’Ocupació i 
Formació (SERVEF)
C/ San Juan Bosco, 15
3ª planta
03005 ALACANT

Tel. 96 598 44 18
eures-alicante.sanchez@sepe.es

Portal EURES
Hi trobaràs informació sobre les con-
dicions de vida i de treball en els es-
tats de la Unió Europea i et permetrà 
consultar aquestos serveis:

 » Base de dades d’ofertes de fei-
na en els països de l’Espai comu-
nitari.

 » Informació sobre les condicions 
de vida i laborals per país i regió.

 » CV – en línia: punt de trobada de de-
mandants i empresaris.

 » Una pàgina amb informació espe-
cífica per a titulats universitaris.

 » Enllaç amb el portal PLOTEUS 
que informa de les possibilitats de 
formació a Europa.

 » Informació actualitzada sobre 
l’ampliació de la Unió Europea i la 
lliure circulació.

Pots accedir als serveis d’informació 
personalitzada si hi obris un compte 
“MI EURES”.

La teua primera feina EURES
Mentre que la Xarxa EURES aju-
da els demandants de feina i els 
que en volen un de nou mitjançant 
l’assessorament i la informació per a 
treballar a un altre país de la UE, «Tu 
primer trabajo EURES» dóna suport 
als joves comunitaris d’entre 18 i 
30 anys d’edat.

INFORMACIÓ EN:

Enllaç amb les pàgines web 
dels Serveis Públics de Tre-
ball de cada país

http://ec.europa.eu/eures/
main.jsp?catId=0&lang=es
&acro=links&orgTypeId=0
&myOrgTypeId=1

>>
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Entre les seues prestacions, hi ha la 
recerca de llocs de treballs adequats, 
així com subvencions per a realit-
zar l’entrevista de feina i cobertura 
d’algunes de les despeses d’estada a 
un altre país després que l’empresari 
confirme el seu desig de contractar 
un demandant de treball.

D’una altra banda, una vegada que es 
confirma la contractació d’un jove, les 
petites i mitjanes empreses (PYMES 
amb un màxim de 250 empleats) 
poden sol·licitar una subvenció que 
cobrirà part de les despeses de for-
mació dels treballadors recentment 
contractats i de les ajudes que reben 
per a instal·lar-se en el nou país.

Fins ara, aquesta iniciativa ha si-
gut aplicada per EURES Alemanya, 
per EURES Espanya, pel municipi 
d’Aarhus a Dinamarca i per la provín-
cia de Roma a Itàlia, encara que es 
desenvolupa també a altres països 
gràcies a una xarxa ferma de centres 
associats. L’objectiu és ampliar el nú-
mero de serveis d’ocupació partici-
pants en el programa el 2012 i 2013.

Perquè els llocs de treballs siguen 
admesos, han d’ubicar-se a un país 
de la UE que no siga el d’origen del 

jove demandant de treball, i han 
de tenir una durada mínima de sis 
mesos. A més, l’activitat laboral i el 
salari han de ser conformes amb les 
pràctiques i les lleis laborals del país 
en concret.

INFORMACIÓN EN:

Enlace de la información
en la web y guía sobre
esta iniciativa
http://ec.europa.
eu/social/main.
jsp?catId=993&langId=es 

Servicio Público de
Empleo Estatal
www.sepe.es

Centro de Atención
al Usuario (CAU)
Tel. 901 11 99 99

Correo electrónico para 
respuesta personalizada
tuprimertrabajoeures@sepe.es

>>

>>

>>

>>
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La Unió Europea s’articula al voltant 
d’un gran nombre d’institucions re-
partides pels estats membres, en 
què treballen els anomenats euro-
funcionaris.

L’accés a aquestos treballs es realitza 
mitjançant un sistema d’oposicions 
públiques. Normalment es requereix 
el coneixement d’almenys dues llen-
gües comunitàries.

Les institucions comunitàries con-
tracten personal per als seus serveis 
diversos, tant de manera permanent 
com eventual. 

Treballar a les institucions de la Unió Europea

http://europa.eu/about-eu/
working-eu-institutions/index_
es.htm

Oficina Europea de Selecció
de Personal
http://europa.eu/epso/index_
es.htm

Pàgina de la Representació 
Permanent d’Espanya a la UE.- 
Per a treballar a les Institucions 
Europees
www.es-ue.org/Default.
asp?lg=2&section=14

Web del Consell d’Europa per a 
poder treballar en les Institucions 
Europees
www.coe.int/t/JOBS/how-to-
apply_en.asp

Recerca de feina a Europa
www.eurobrussels.com

Ministeri d’Educació i Ciència, 
programes i convocatòries en 
l’exterior per a professors i 
estudiants 
www.educacion.gob.es/
educacion/actividad-
internacional/convocatorias-
trabajo-formacion.html

Ministeri d’Assumptes Exteriors 
i Cooperació, oportunitats 
professionals en Organitzacions 
Internacionals  
www.maec.es/es/MenuPpal/
Oportunidades/Paginas/
Oportunidades.aspx

INFORMACIÓ EN:
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Programa EURODYSSÉE
Promogut per l’Assemblea de Re-
gions d’Europa, compta amb la par-
ticipació de certes regions, entre les 
quals hi ha la Comunitat Valenciana. 
Programa de pràctiques en empre-
ses per a joves menors de 30 anys, 
de les regions participants i que tin-
guen una qualificació professional 
(FP, Diplomatura o Llicenciatura).

Les regions implicades es compro-
meten i es responsabilitzen de la 
gestió del programa i realitzen la se-
lecció dels candidats, s’encarreguen 
del seu enviament i acollida i ges-
tionen les ofertes dels períodes de 
pràctiques.

Normalment tenen una durada de 
tres a set mesos, i el seu objectiu és 
proporcionar als joves alguna expe-
riència professional i donar-los una 
oportunitat d’aprendre una llengua 
estrangera o millorar-ne el seu co-
neixement.

A la Comunitat Valenciana:

http://portales.gva.
es/c_economia/
web/html/portal_c.
htm?nodo=Economia_
InfoGeneral_Eurodisea

Pàgina oficial:

http://www.eurodyssee.eu/

Programa Europeu
Leonardo Da Vinci
Possibilitat per a estudiants de For-
mació Professional de realitzar esta-
des en empreses de països europeus.

www.oapee.es/oapee/inicio/pap/
leonardo-da-vinci.html

Beques Faro
Pràctiques en empreses europees 
per a estudiants universitaris d’últim 

any de carrera, durant un període de 
6 mesos.

www.becasfaro.es

Beques Argo
Dirigides a titulats universitaris de 
qualsevol universitat espanyola pú-
blica o privada. Ofereix pràctiques 
formatives en empreses europees 
amb una durada mitja de 6 mesos.

www.becasargo.net

Beques de la Comissió Europea
Beques per a realitzar pràctiques la-
borals en els Serveis de la Comissió 
Europea (Brussel·les i Luxemburg) 
per a graduats universitaris.

http://ec.europa.eu/stages/in-
dex_en.htm

Eurobeques
Obra Social Caja Madrid, dirigides a 
estudiants i titulats de Formació Pro-
fessional per a realitzar pràctiques 

Pràctiques professionals i Beques
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laborals al Regne Unit i Irlanda du-
rant els mesos de maig, juny, agost 
i setembre.

www.eurobecas.net

Beques IVEX
Tenen com a objectiu principal la for-
mació i l’especialització professional, 
així com les pràctiques sobre diver-
sos aspectes en la internacionalitza-
ció de les empreses de la Comunitat 
Valenciana.

www.ivex.es/becas

Portal Universia
El Portal Universia ofereix una 
informació molt acurada sobre com 
realitzar pràctiques en l’estranger. 
Podràs accedir a tots els seus 
recursos des de :

http://internacional.universia.net/
verano/practicas/index.htm

Joves Cooperants
L’Institut de la Joventut (INJUVE), amb 
la col·laboració del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SPEE) i de l’Agència 

Espanyola de Cooperació Internacio-
nal per al Desenvolupament (AECID), 
organitza cada any el programa de 
“Joves Cooperants”.

Aquest programa té l’objectiu 
d’incorporar joves espanyols de fins a 
30 anys a la cooperació oficial al des-
envolupament.

www.injuve.es/cooperacion/
noticia/concocatoria-programa-
jovenes-cooperantes-2011

www.eurobecas.net
www.ivex.es/becas
http://internacional.universia.net/verano/practicas/index.htm
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Molts estudiants europeus aprofiten 
les vacances d’estiu per a viure una 
experiència diferent en un altre país 
europeu, al mateix temps que es de-
diquen a treballs eventuals en agri-
cultura, hostaleria, animació, etc. 

És una oportunitat interessant de 
conèixer un altre país i adquirir com-
petències que en futur professional 
poden ser molt valorades.

ANYWHERE ANYWORK

Recursos sobre la recerca de feina 
en tot el món amb enllaços molt in-
teressants. 

www.anyworkanywhere.com

EUROSUMMERJOBS

Cercador d’ofertes de feina  en estiu 
a Europa, així com font d’informació 
i consells pràctics. Creat pel Centre 
de Documentació i Informació Juve-
nil de França.

http://eurosummerjobs.jovesilles.
net/es (només funciona en estiu)

SEASON WORKERS

Portal de recerca de feina temporal: 
feina d’estiu en estacions d’esquí, 
d’esports a l’exterior...

www.seasonworkers.com

Treballs d’estiu i de temporada

La Xarxa Eures ha creat un 
fullet informatiu per a treballar 
durant l’estiu amb els següents 
recursos
www.sepe.es/contenido/
empleo_formacion/eures/pdf/
Trabajarverano.pdf

La Xarxa  Eures també ha creat 
una guia informativa per a 
estudiants que volen anar-se’n en 
estiu a treballar a Europa 
www.sepe.es/contenido/
empleo_formacion/eures/pdf/
folleto_titulados.pdf
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TREBALLS DE TEMPORADA I D’ESTIU
EN ALGUNS PAÏSOS

Alemanya
www.workingholidays.de
www.oekojobs.de
www.animateure.de
www.crosswater-systems.com/ej2000_050_hoga.htm

Regne Unit
www.summerjobs.co.uk
www.hoteljobswop.com
www.justjobs4students.co.uk
www.gapyearjobs.co.uk
www.natives.co.uk
www.caterer.com
www.hotrecruit.co.uk
www.fruitfuljobs.com

França
www.cidj.com/jobs-ete/index.htm
www.hotellerie.com
www.capcampus.com
www.etudis.com

Irlanda
www.loadzajobs.ie
www.barkeeper.ie
www.hoteljobs.ie
www.irishjobs.ie
www.recruitireland.ie

Treball agrícola
www.summerjobs4students.co.uk
www.pickingjobs.com
www.seasonalwork.dk
www.seasonalwork.nl

www.workingholidays.de
http://www.oekojobs.de
www.animateure.de
http://www.crosswater-systems.com/ej2000_050_hoga.htm
www.summerjobs.co.uk
www.hoteljobswop.com
www.justjobs4students.co.uk
www.gapyearjobs.co.uk
http://www.natives.co.uk
www.caterer.com
www.hotrecruit.co.uk
www.fruitfuljobs.com
www.cidj.com/jobs-ete/index.htm
www.hotellerie.com
www.capcampus.com
www.etudis.com
www.loadzajobs.ie
www.barkeeper.ie
www.hoteljobs.ie
www.irishjobs.ie
www.recruitireland.ie
www.summerjobs4students.co.uk
www.pickingjobs.com
www.seasonalwork.dk
www.seasonalwork.nl


87

Té els enllaços de les pàgines més 
interessants dividits per categories i 
segons el tipus de feina que vols fer 
a Europa.

http://internacional.universia.net/
verano/trabajar/de-que-quieres-
trabajar/trabajos-estacionales/
index.htm

Aventura esports de risc
http://internacional.universia.net/
verano/trabajar/de-que-quieres-
trabajar/trabajos-estacionales/
riesgo/index.htm

Campaments
http://internacional.universia.net/
verano/trabajar/de-que-quieres-
trabajar/trabajos-estacionales/
campamentos/index.htm

Animació Turística
http://internacional.universia.net/
verano/trabajar/de-que-quieres-
trabajar/trabajos-estacionales/
animacion/index.htm

Treball estacional
http://internacional.universia.net/
verano/trabajar/de-que-quieres-
trabajar/trabajos-estacionales/
estacional/index.htm

Creuers, vaixells i companyies 
navieres
http://internacional.universia.net/
verano/trabajar/de-que-quieres-
trabajar/trabajos-estacionales/
cruceros/index.htm

Treballs agrícoles i en granges
http://internacional.universia.net/
verano/trabajar/de-que-quieres-
trabajar/trabajos-estacionales/
granjas/index.htm

Portal Universia
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Una au pair és generalment una xica 
estrangera acollida per una família 
per a cuidar els xiquets i, si escau, 
ajudar amb algunes tasques domès-
tiques. Les hores màximes de treball 
varien depenent de la condició de 
l’au pair i del país on estiga, enca-
ra que normalment són de 20 a 40 
hores setmanals amb, al menys, un 
dia lliure a la setmana. A canvi, l’au 
pair viu amb la família receptora com 
un membre més i rep una petita as-
signació setmanal. De vegades, l’au 
pair assisteix a cursos d’idiomes o 
d’un altre tipus en les seues hores 
lliures.

Les au pair no mantenen una relació 
laboral amb la família corresponent 
sinó que s’acullen al Tractat Europeu 
sobre Au pair en el cas d’Europa, i les 
normes que corresponguen al cas 
concret de cada país.

El primer que cal fer és buscar una 
agència que gestione serveis d’au 
pair. Per assegurar-se que tot és le-
gal, la millor cosa és comprovar que 
l’agència pertanya a la International 
Au-Pair Association (IAPA), organit-

zació creada el 1994 per assistir a 
les persones que realitzen aquestes 
tasques. Gràcies a la IAPA, es pro-
porciona a les au pair informació so-
bre el país a què aniran, s’uneixen 
les agències i empreses relacionades 
amb la gestió de serveis d’au pair i 
es garanteix assistència pràctica per 
evitar possibles complicacions. 

Els serveis que ofereixen les agènci-
es varien, però generalment s’encar-
reguen d’aconseguir una família adi-
ent per a cada au pair o viceversa, 
dels tràmits burocràtics i dels visats. 
El sol·licitant ha de lliurar una quan-
titat que li dóna per la qual té dret a 
aquestos serveis.

Au-Pair

Asociació Internacional 
d’AUPAIR
www.iapa.org

Recurs gratuït per a AUPAIR en 
Regne Unit, França, Espanya 
i Alemanya, on podràs trobar 
agències d’aupair, ofertes 
de famílies, recursos i guies 
d’informació, etc...
www.europa-pages.com/
au_pair/index.html

Informació detallada de com 
treballar com AUPAIR en el 
portal Universia 
http://internacional.universia.
net/verano/trabajar/de-que-
quieres-trabajar/aupair/in-
dex.htm

Altres pàgines web 
www.accioninternacional.com
www.au-pair-box.com/html/
span/vorteil.shtml
www.findaupair.com
www.planetaupair.com
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Estan orientades especialment a 
estudiants que durant les vacances 
estiuenques desitgen aprendre una 
altra llengua i “guanyar-se uns quants 
diners”.

Normalment exigeixen una estada 
mínima a l’estranger de dos a tres 
mesos, tot i que algunes agències, 
depenent del tipus de feina i del país, 
poden permetre’t una estada superior 
a aquest període.

Moltes d’aquestes agències inclouen 
l’oferta de cursos d’idiomes junt a la 
possibilitat de gestionar-te un treball. 
Normalment els treballs oferits són 
d’au-pair i treballs a hotels i restau-
rants: ajudants de cuina, servei d’ha-
bitacions, cambrers, recepcionistes, 
barman, etc.

A més a més, algunes d’aquestes 
també tramiten la possibilitat de re-
alitzar pràctiques professionals en 
empreses: estudiants de turisme i 

hostaleria, econòmiques, dret, se-
cretariat i administració, etc.

Les agències privades tenen condici-
ons molt variades; algunes ofereixen 
contracte de feina des d’Espanya, 
mentre que d’altres només concerten 
les entrevistes en la destinació.

En totes cal pagar una quota que tam-
bé varia.

Agències privades de feina a l’estranger

Agència Ciutat Telèfon Pàgina web

BAKER STREET INTERNATIONAL VALÈNCIA 963516312 www.bkstreet.com

EASY IDIOMAS BARCELONA 902884058 www.easyidiomas.com  

EURO-PRACTICE CORPORATED S.L. GRANADA 958535866 www.euro-practice.com

INSTITUT HEMINGWAY BILBAO 944167901 www.institutohemingway.com

INTERLINK PROGRAMAS
CULTURALES INTERNACIONALES

SARAGOSSA 976569358 www.interlink-idiomas.com

NEW LINK OSCA 902220123 www.newlink.es

SHE HERENCIA-VALENCIA VALÈNCIA 963518714 www.she.es/cursos

TRAVEL WORK BARCELONA 934140725 www.travel-work.com

TRAVELINGUA ALACANT 965123812 www.travelingua.es

VALTRAVE VALÈNCIA 963624895 www.valtrave.net
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La Xarxa EURES Espanya ofereix informació per a treballar a Europa i guies 
útils per països. Tota aquesta informació és descarregable en PDF.

FULLETS AMB INFORMACIÓ 
GENERAL

Abans d’anar-se’n, EURES recomana
www.sepe.es/contenido/empleo_for-
macion/eures/pdf/antes_de_salir.pdf

Informació per a titulats
www.sepe.es/contenido/empleo_for-
macion/eures/pdf/folleto_titulados.pdf

Treballar en estiu a Europa
www.sepe.es/contenido/empleo_for-
macion/eures/pdf/Trabajarverano.pdf

Treballar a Europa
www.sepe.es/contenido/empleo_for-
macion/eures/pdf/TrabajarEuropa.pdf

TREBALLAR A...

Guies amb vasta informació sobre tot 
allò relacionat amb l’ocupació: docu-
mentació necessària per a treballar, 
dades sobre el mercat laboral del 
país, recursos per a trobar feina, infor-
mació sobre seguretat social, sanitat i 
prestacions per atur, impostos, con-
dicions laborals (contracte de treball, 
salari mínim, etc.), allotjament, siste-
ma educatiu, reconeixement de títols, 
cultura i condicions de vida.

Informació per països

www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/antes_de_salir.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/antes_de_salir.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/folleto_titulados.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/folleto_titulados.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/Trabajarverano.pdf 
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/Trabajarverano.pdf 
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarEuropa.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarEuropa.pdf
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País Pàgina web

Alemanya  www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarAlemania.pdf
Àustria (anglés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarAustria.pdf
Bèlgica (francés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarBelgica.pdf
Xipre (anglés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarChipre.pdf
Dinamarca www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarDinamarca.pdf
Espanya  www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/trabEsp_espanol.pdf
Finlàndia (anglés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarFinlandia.pdf
França www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarFrancia.pdf
Hongria (anglés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarHungria.pdf
Irlanda  www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarIrlanda.pdf
Islàndia (anglés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarIslandia.pdf
Itàlia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarItalia.pdf
Malta www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarMalta.pdf
Noruega (anglés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarNoruega.pdf
Països Baixos (anglés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarPaises_Bajos.pdf
Polònia (anglés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarPolonia.pdf
Portugal www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarPortugal.pdf
Regne Unit www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarReinoUnido.pdf
República Txeca (anglés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarRepublicaCheca.pdf
Suècia (anglés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarSuecia.pdf
Suïssa www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarSuiza.pdf
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Fullet amb informació més concreta per a treballar a Europa. Destinat als següents països:

Com buscar feina a...

País Pàgina web

Alemanya  http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/alemaniaem.pdf
Espanya  http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/espanaem.pdf
Finlàndia  http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/finlandiaem.pdf
França  http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/franciaem.pdf
Irlanda  http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/irlandaem.pdf
Malta  http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/maltaem.pdf
Noruega http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/noruegaem.pdf
Països Baixos http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/holandaem.pdf
Regne Unit http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/reinounidoem.pdf

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/alemaniaem.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/espanaem.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/finlandiaem.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/franciaem.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/irlandaem.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/maltaem.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/noruegaem.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/holandaem.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/reinounidoem.pdf
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Full informatiu amb els preus de certs productes i serveis (allotjament i despeses de la llar, hotels, productes bàsics de 
supermercat, oci, transport i altres). Destinat als següents països:

Quant costa a...

País Pàgina web

Alemanya www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCAlemania.pdf
Àustria www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCAustria.pdf
Bèlgica www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCBelgica.pdf
Dinamarca www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCDinamarca.pdf
Espanya www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCEspana.pdf
Finlàndia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCFinlandia.pdf
França www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCFrancia.pdf
Irlanda www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCIrlanda.pdf
Itàlia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCItalia.pdf
Luxemburg www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCLuxemburgo.pdf
Noruega www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCNoruega.pdf
Països Baixos www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCHolanda.pdf
Polònia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCPolonia.pdf
Portugal www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCPortugal.pdf
Regne Unit www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCReinoUnido.pdf
Suècia  www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCSuecia.pdf
Suïssa  www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCSuiza.pdf
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04
Voluntariat a Europa

T’interessa adquirir noves competències al mateix temps que ajudes els altres? El voluntariat et permet conèixer gent nova, 
fins i tot de cultures diferents, i adquirir una experiència inestimable que influirà positivament en el teu futur. Pots triar desen-
volupar una activitat de voluntariat a l’estranger.

Voluntari/ària

VOLUNTARIAT

El voluntari és la persona que, per 
elecció pròpia, dedica una part del 
seu temps lliure a l’acció solidària, 
altruista, sense rebre’n cap remune-
ració (excepte la compensació per 
les despeses que puguen sorgir-ne).

L’activitat es porta a terme mitjan-
çant una entitat de voluntariat que, 
a banda d’organitzar i coordinar els 

projectes, et facilitarà la formació i 
els recursos necessaris per desen-
volupar la teua tasca eficaçment.

A banda de la satisfacció que reps 
ajudant els altres, el voluntariat et 
dóna l’oportunitat de:

 » Participar en el teu entorn i 
contribuir a millorar-lo.

 » Conèixer gent nova i formar part 
d’una organització.

 » Desenvolupar noves capacitats o 
millorar les teues habilitats.

 » Adquirir experiència aplicable a la 
teua vida personal o professional.

 » Formar-te en diversos àmbits.
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Sectors d’intervenció

El voluntari intervé pràcticament en 
tots els sectors, és per això que dis-
poses d’oportunitats d’acció volun-
tària en molts àmbits temàtics:

 » Social: Les actuacions van dirigides 
a col·lectius o persones en situació 
de vulnerabilitat (persones majors, 
immigrants, discapacitats, infància 
en risc social, etc.). Es tracta d’una 
activitat assistencial de suport o pre-
ventiva, segons el perfil de la perso-
na o del col·lectiu a què es dirigeix.

 » Cultural: Es tracta d’accions rela-
cionades amb la dinamització i la 
promoció de la cultura popular i tra-
dicional, la producció artística o la 
defensa del patrimoni cultural, entre 
d’altres.

 » Mediambiental: Accions de pro-
tecció de l’entorn natural i del medi 
ambient, campanyes de sensibilit-
zació, defensa del patrimoni natural, 
educació ambiental o prevenció de 
riscos ambientals.

 » Cívic: Les actuacions en aquest àm-
bit estan orientades a promoure la 
participació ciutadana i la vida asso-
ciativa. Alguns exemples d’aquesta 
activitat és allò que fan les  associa-
cions de veïns, associacions de lleu-
re, esportives, protecció civil, etc.

 » Cooperació Internacional: Actu-
acions desenvolupades a entitats 
de Cooperació al Desenvolupa-
ment l’activitat de les quals se cen-
tra en projectes en favor de països 
del Tercer Món. sensibilització de 

la població, iniciatives de promoció 
del comerç just, educació al desen-
volupament, projectes humanitaris i 
d’emergències, etc.
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Funcions Normativa
Les funcions del voluntari abasten 
des del suport o l’assistència directa 
a persones o grups fins a la gestió 
interna de l’entitat. Has de prendre 
en compte que les tasques seran 
diferents en funció de les caracte-
rístiques de l’entitat, del seu sector 
d’intervenció o dels projectes que 
s’estiguen portant a terme.

Potser et sorprendrà la gran varietat 
de funcions dels voluntaris. Algunes 
d’aquestes funciones requereixen 
formació prèvia i d’altres pots dur-les 
a terme amb els coneixements i amb 
l’experiència de què ja disposes. Entre 
aquestes funcions, potser destaquen:

 » Investigació
 » Informació i sensibilització.
 » Formació.
 » Reivindicació i denúncia.
 » Captació de fons i recursos.
 » Suport i assistència directa.
 » Planificació i gestió de projectes.
 » Direcció, gestió i manteniment 

d’organitzacions.

En aquest enllaç de la pàgina de Ge-
neralitat Jove tens tot el que et cal co-
nèixer per participar com voluntari/ària:

http://www.gvajove.es/
ivaj/opencms/IVAJ/es/
asociacionismo/voluntariado/
normativa.html

http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/asociacionismo/voluntariado/normativa.html
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/asociacionismo/voluntariado/normativa.html
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/asociacionismo/voluntariado/normativa.html
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/asociacionismo/voluntariado/normativa.html
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Pàgines web molt interessants 
Abans de contactar amb una entitat 
de voluntariat, convé tenir una idea 
del tipus d’activitat que t’agradaria 
fer i en quin tipus d’organització 
t’interessaria participar. Has de deci-
dir quant de temps i quantes hores 
t’hi pots comprometre.

Després pots contactar directament 
amb una entitat que organitze activi-
tats que t’interessen per col·laborar-
hi, o pots utilitzar cercadors especia-
litzats per trobar oportunitats d’acció 
voluntària. 

Ací tens algunes pàgines molt bones:

www.voluntariado.net

Aquesta pàgina és una iniciativa 
originada des del sector associatiu, 
amb la finalitat d’orientar persones 
de qualsevol edat interessades al 
món del voluntariat. A més a més, té 

el suport del Ministeri de Treball i As-
sumptes Socials.

www.fundar.es

La Fundació de la Solidaritat i el Vo-
luntariat de la Comunitat Valenciana 
és una entitat privada i sense ànim 
de lucre, amb el suport de la Con-
selleria de Justícia i Benestar Social. 
Ací tens tota la informació que ne-
cessites per ser voluntari/ària. A més 
a més, té una borsa de voluntariat i 
pots accedir a la formació des de la 
pàgina.

www.hacesfalta.org

Podràs trobar-hi i cercar-hi el volun-
tariat que t’interessa a Espanya i a 
qualsevol part del món.

Pàgines web sobre voluntariat a 
Europa:

Portal tu Europa

Hi tens tota la informació per estu-
diar, viure, treballar i també per anar-
te’n de voluntariat.

http://europa.eu/youreurope/
citizens/education/volunteering/
index_es.htm

Portal Europeu de la Joventut

Hi tens tota la informació necessària 
i l’accés a molts enllaços relacionats 
amb el Voluntariat a Europa.

http://europa.eu/youth/
volunteering_-_exchanges/index_
eu_es.html
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Dins del Programa de la Joventut 
en Acció, hi és l’Acció 2.1, que és el 
Servei de Voluntariat Europeu. Està 
dirigit a joves d’entre 18 i 30 anys 
perquè participen en activitats de vo-
luntariat individualment i col·lectiva 
en un país diferent al de la seua re-
sidència.

L’SVE és una experiència d’aprenen-
tatge en l’àmbit de l’educació no for-
mal, en què les persones més joves 
voluntàries milloren o adquireixen 
competències per al seu desenvolu-
pament personal, educatiu i professi-
onal, així com per a la seua integra-
ció social.

Mitjançant l’SVE pots desenvolupar 
activitats en diversos àmbits: cultura, 
joventut, esports, assistència social, 
arts, protecció civil, medi ambient, 
cooperació al desenvolupament, etc.

Has de tenir en compte que l’SVE és 
una activitat contínua, que té una du-
rada de 2 a 12 mesos i que inclou, a 
més, una fase de preparació i una de 
seguiment o avaluació en finalitzar.

El programa cobreix el 90% de les 
despeses de viatge, allotjament, 
manutenció i diners en efectiu, la 
quantitat dels quals varia depenent 
del país. L’entitat d’acollida et facilita 
també formació lingüística.

El començament d’un projecte d’SVE 
requereix:

 » Una organització d’enviament o més.

 » Una organització d’acollida o més.

 » Una organització coordinadora 
(demandant), que pot ser una de 
les organitzacions d’enviament o 
una de les d’acollida (encara que 
no és una condició).

 » Una persona voluntària o més.

COM PARTICIPAR-HI?

Per participar a un projecte SVE ne-
cessites contactar amb una organit-
zació que s’encarregue de la teua 

preparació i incorporació (enviament) 
al projecte triat.

Base de dades per trobar una orga-
nització d’acollida, d’enviament i co-
ordinadora:

http://ec.europa.eu/index_en.htm

ON PUC INFORMAR-ME’N?

Pots informar-te’n amb aquesta guia 
elaborada pel SVE:

www.juventudenaccion.injuve.es/ 
opencms/export/download/
formularios/Guia_del_Programa_
JeA_2012.pdf

SERVEI VOLUNTARIAT EUROPEU

http://ec.europa.eu/index_en.htm
www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/formularios/Guia_del_Programa_JeA_2012.pdf
www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/formularios/Guia_del_Programa_JeA_2012.pdf
www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/formularios/Guia_del_Programa_JeA_2012.pdf
www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/formularios/Guia_del_Programa_JeA_2012.pdf
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És l’entitat a Espanya responsable 
de promoure i d’aplicar el Programa 
Joventut en Acció. Té el suport de la 
Comissió Europea. Contactes.

www.juventudenaccion.injuve.es

IINSTITUT DE LA JOVENTUT 
D’ESPANYA
José Ortega y Gasset, 71
28006 Madrid
Tel. 91 363 76 06
juventudenaccion@injuve.es

INSTITUT VALENCIÀ DE LA 
JOVENTUT – GENERALITAT JOVE
C/ Guàrdia Civil, 21 B
46020 València
Tel. 963 985 924
joventutenaccio_ivaj@gva.es

Punts locals d’informació europea 
EURODESK

Ajuntament d’Alacant 

Regidoria de Joventut,
Centre 14
C/ Llauradors, 14 - 1º
03002 - Alacant, Espanya
Tel. 965149164
centro14@alicante-ayto.es
centro14@eurodesk.org

Ajuntament d’Elx

Servei Infoeuropa,
Regidoria de Joventut.
Carrer Curtidors 23
03203 - Elx, Alacant
Espanya
Tel. 966658060
infoeuropa@ayto-elche.es

L’Ajuntament d’Alacant és una or-
ganització d’acollida i d’enviament 
de voluntaris, i té a més un enllaç 
on informa de les últimes places de 
l’SVE.
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INFORMACIÓ EN:

Vacants de l’SVE  
www.centro14.com

Per trobar les organitza-
cions més properes tant 
d’Alacant com de València
www.evsdatabase.eu

>>

>>

Agència Nacional Espanyola

www.juventudenaccion.injuve.es
www.centro14.com
www.evsdatabase.eu
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El Voluntariat pot ser un passaport 
per a un treball?

El voluntariat és una forma de mante-
nir-se actiu, en contacte amb el mon 
del treball, i fins i tot pot ajudar-te a 
trobar feina.

Què és el Youthpass?

És una acreditació de participació i 
aprenentatge en projectes del programa 
europeu Joventut en Acció. A diferència 
d’altres certificats, el Youthpass no cer-
tifica només que hi has participat, sinó 
també que hi has aprés. El Youthpass 
és una via per a reconèixer l’Educació 
No Formal.

www.youthpass.eu/es/youthpass

Un blog molt bo on pots informar-te’n:

http://guiadelsve.blogspot.com.es

Pàgina de l’associació d’exvoluntaris 
d’Espanya. REVE:

www.ex-evs.es

Associació internacional que orga-
nitza projectes europeus amb seu a 
Onil: 

www.libertasinternational.es
infolibertasinternational@gmail.com

Youthpass SVE

www.youthpass.eu/es/youthpass
http://guiadelsve.blogspot.com.es
http://www.ex-evs.es
www.libertasinternational.es
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Els camps del voluntariat juvenil 
són un tipus d’activitats juvenils en 
què un grup de joves de diferents 
indrets es compromet de forma vo-
luntària i desinteressada a desen-
volupar un projecte de treball amb 
contingut social en favor de la co-
munitat, combinat amb activitats 
complementàries d’animació.

La realització del projecte és un 
mitjà per fomentar valors de convi-
vència, de tolerància, de participa-
ció, de solidaritat i d’aprenentatge 
intercultural.

CAMPS DE TREBALL
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Es poden dividir segons les funcions 
a realitzar:

 » Recuperació del Patrimoni.

 » Culturals

 » Arqueològics.

 » Natura.

 » Acció social.

També es poden diferenciar 
entre:

Nacionals
Les persones participants en aquestos 
camps de treball són joves procedents 
de tota Espanya, gràcies a uns acords 
d’intercanvi de places entre Comuni-
tats Autònomes.

Internacionals
A aquestos camps acudeixen joves 
de tot el món. Cal tenir més de 18 
anys i coneixements d’anglés, enca-
ra que en alguns camps internacio-
nals exigeixen saber parlar francés o 
alemany.

Comunitats Autònomes

Cada Comunitat Autònoma s’encar-
rega de la inscripció i de tots els trà-
mits dels camps de treball. En aquest 
cas, l’enllaç de la Convocatòria de la 
Comunitat Valenciana és el següent. 
Tots els anys apareix la convocatòria 
per a fer la preinscripció, normalment 
entre febrer i març.

Encara que la inscripció es gestiona 
des de la Comunitat Valenciana, l’IN-
JUVE coordina l’intercanvi d’ofertes 
de camps de treball entre comunitats 
i també les ofertes de camps de tre-
ball internacionals. 

Asociacions

A banda dels Camps de Treball que 
ofereixen les Comunitats Autòno-
mes, hi ha diverses associacions 
que ofereixen Camps de Treball al 
voltant del món i durant tot l’any. A 
continuació hi ha una llista d’algunes 
d’aquestes:

Waslala
IIniciativa intercultural amb l’objec-
tiu de promoure la diversitat d’idees, 
pensaments i comportaments lluitant 
contra l’exclusió d’aquells que són di-
ferents i contra la homogeneïtzació a 
què tendeixen les nostres societats.
www.waslala.net

Concordia
Organització que contribueix a establir 
i a donar suport als Camps de Treball 
a Europa, Àsia, Àfrica i Llatinoamèrica.
www.concordia-association.org

Associació d’organitzacions euro-
pees de servei voluntari
Reuneix les organitzacions nacionals 
que porten a terme projectes interna-
cionals de servei voluntari.
www.alliance-network.eu

Organització benèfica per a l’inter-
canvi internacional
Organització internacional amb 
camps de treballs a Alemanya, Llati-
noamèrica i Suïssa. 
www.ibg-workcamps.org

Tipus Qui els gestiona?

www.waslala.net
http://www.concordia-association.org
http://www.alliance-network.eu
http://www.ibg-workcamps.org


103

Pro International
Organització alemanya de Camps de 
Treball Internacionals que treballa a 
tot el món.
www.pro-international.de

Servicio Civil Internacional
Organització de servei voluntari amb 
37 branques i grups a tot el món, 
que dirigeix l’organització de Camps 
de Treball de curta durada.
www.sciint.org

Serveis comunitaris internacionals 
de joves voluntaris
Informa’t dels camps de treball de 
curta durada a Alemanya i a la res-
ta d’Europa, així com dels de llarga 
durada organitzats a Àfrica, al sur 
d’Àsia i a Llatinoamèrica.
www.ijgd.de

Solidaritat de la Joventut
En el marc del Ministeri francés de la 
Joventut i Esports, aquesta associa-
ció ajuda a organitzar els camps de 
treball internacionals.
www.solidaritesjeunesses.org

Fundació Global Nature
És una entitat privada d’àmbit nacio-
nal i de caràcter benèfic docent, els 
objectius de la qual són la conser-
vació, la protecció i l’ordenació del 
medi ambient.
www.fundacionglobalnature.org

Font d’informació:
www.campodetrabajo.com

www.europa.eu/youth

INFORMACIÓN EN:

Preinscripció
www.gvajove.es/ivaj/
opencms/IVAJ/es/tiempo/
actividades/camps

Ofertes de Camps 
Internacionals 
www.injuve.mtas.es/
contenidos.type.action?
type=1927837786&menu
Id=1927837786

>>

>>
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http://www.pro-international.de
www.sciint.org
www.ijgd.de
www.solidaritesjeunesses.org
www.fundacionglobalnature.org
http://www.campodetrabajo.com
www.europa.eu/youth
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps
www.injuve.mtas.es/contenidos.type.action?type=1927837786&menuId=1927837786
www.injuve.mtas.es/contenidos.type.action?type=1927837786&menuId=1927837786
www.injuve.mtas.es/contenidos.type.action?type=1927837786&menuId=1927837786
www.injuve.mtas.es/contenidos.type.action?type=1927837786&menuId=1927837786
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Normalment duren uns 15 dies. La 
jornada de treball és d’unes 20 ho-
res per setmana, preferentment de 
matí. De vesprada, s’hi fan activitats 
socioculturals de coneixement de 
la realitat de l’entorn, activitats re-
creatives amb visites a llocs rics en 
patrimoni històric-artístic i activitats 
pròpies d’oci i lleure.

Aquestos camps tenen normal-
ment entre 15 i 20 voluntaris. Per 
fer-ne la inscripció, cal pagar una 
quota d’entre 70 i 90 €. Pel que fa 
a l’allotjament i a la manutenció, el 
seu cost l’assumirà l’organització del 
camp de treball, és a dir, no has de 
pagar res excepte el viatge fins al lloc 
del camp.

Característiques

INFORMACIÓ EN:

www.campodetrabajo.com

http://europa.eu/youth/
volunteering_-_exchanges/
work_camps/index_eu_
es.html

>>

>>

www.campodetrabajo.com
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/work_camps/index_eu_es.html
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/work_camps/index_eu_es.html
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/work_camps/index_eu_es.html
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/work_camps/index_eu_es.html
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Quan es parla de cooperació inter-
nacional, es fa referència a l’ajuda 
voluntària d’un país (estat, govern lo-
cal, ONG) a una població beneficiària 
d’un altre país. Aquesta població pot 
rebre la col·laboració directament o 
mitjançant el seu estat, govern local o 
una ONG de la zona.

Els àmbits coberts per la cooperació 
internacional són molt diversos. Entre 
d’altres, es poden citar aquestos:

 » Millorar la salut.

 » Millorar l’educació.

 » Millorar les condicions ambientals.

 » Reduir les desigualtats en l’àmbit 
social i econòmic.

La cooperació internacional consis-
teix en el treball en comunitat d’un o 
més grups de persones, en què tu 
pots participar.

Tanmateix, actualment, la definició 
de cooperació internacional és més 

vasta, perquè respon al desenvolu-
pament creixent i a la complexitat de 
les relacions internacionals. Fins i tot, 
la cooperació internacional actual 
combina l’ajuda o el suport al des-
envolupament amb altres elements, 
com ara la promoció comercial i 
els interessos polítics i econòmics. 
Això permet que la cooperació in-
ternacional s’entenga com el con-
junt d’accions mitjançant les quals 
s’intenta coordinar polítiques o unir 
esforços per poder assolir objectius 
a nivell internacional.

Agència Espanyola de
Cooperació Internacional per al 
desenvolupament

Gestiona la política espanyola de 
cooperació internacional per al
desenvolupament.
www.aecid.es/es  

Av. Reyes Católicos, 28040 Madrid
Tel. 91 583 85 98
Tel. 91 583 85 99

Cooperació Internacional ONG

Desenvolupa més de 120 projectes 
en 30 països i 4.500 joves participen 
a les seues activitats de voluntariat 
www.ciong.org

Telèfon a Madrid 91 435 68 07
Informació 902 02 32 00
info@ciong.org
Seu d’Alacant:

Av. Doctor Gadea, 4
03001 Alicante

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

www.aecid.es/es
www.ciong.org
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L’Institut de la Joventut (INJUVE), amb 
la col·laboració del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SPEE) i de l’Agència 
Espanyola de Cooperació Internacio-
nal per al Desenvolupament (AECID), 
organitza cada any el programa de 
“Joves Cooperants”.

Aquest programa té l’objectiu d’in-
corporar joves espanyols de fins a 30 
anys a la cooperació oficial al desen-
volupament.

Amb aquesta finalitat, l’Institut de la 
Joventut formalitzarà amb els joves 
seleccionats un contracte laboral 
de 9 mesos de durada (normalment 
des d’octubre fins al 30 de juny de 
l’any següent). L’objecte d’aquest 
contracte seran les tasques a acom-
plir en el marc d’un projecte de coo-
peració per al desenvolupament en 
algú dels països on Espanya realitza 
aquest tipus d’actuacions mitjan-
çant l’AECID.

Els àmbits d’actuació dels projectes 
cobreixen diversos sectors: edu-
cació, marginació, microempreses, 
medi ambient, millora de l’hàbitat, 
governabilitat i estabilitat instituci-
onal, protecció dels drets humans, 
desenvolupament rural integral, res-
tauració del patrimoni artístic, sector 
agropecuari, etc.

En aquest aparat farem una llista de 
pàgines web interessants i ONG per-
què pugues informar-te’n:

 » www.cruzroja.es
 » www.obrasocial.lacaixa.es
 » www.medicosdelmundo.org
 » www.ayudaenaccion.org
 » www.intervida.org

Cercador d’ONG:
http://ong.consumer.es/

Guia de Recursos d’Educació per al 
Desenvolupament:
http://directorio-guia.congde.org/
guiaderecursos/

Guia ONG:
http://www.guiaongs.org/

Progama Joves Cooperants Altres
ONGs de
Cooperació
Internacional

INFORMACIÓ EN:

Bases, requisits, 
procediment de selecció
www.injuve.es/
cooperacion/noticia/
concocatoria-programa-
jovenes-cooperantes-2011

Tel. 91 782 77 35/34
jovenescooperantes@
injuve.es

>>

www.cruzroja.es
www.obrasocial.lacaixa.es
www.medicosdelmundo.org
www.ayudaenaccion.org
www.intervida.org
http://ong.consumer.es/
http://directorio-guia.congde.org/guiaderecursos/
http://directorio-guia.congde.org/guiaderecursos/
http://www.guiaongs.org/
www.injuve.es/cooperacion/noticia/concocatoria-programa-jovenes-cooperantes-2011
www.injuve.es/cooperacion/noticia/concocatoria-programa-jovenes-cooperantes-2011
www.injuve.es/cooperacion/noticia/concocatoria-programa-jovenes-cooperantes-2011
www.injuve.es/cooperacion/noticia/concocatoria-programa-jovenes-cooperantes-2011
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Cooperació educativa

El Ministeri d’Educació, a partir del su-
port donat fins ara en els Programes 
d’Alfabetització i Educació Bàsica de 
Joves i Adults a Iberoamèrica (PAEBA), 
en col·laboració amb AECID i amb al-
tres organismes internacionals, desen-
volupa una línia de treball l’objectiu 
de la qual és donar suport a projectes 
educatius per al desenvolupament.

www.educacion.gob.es/
educacion/actividad-internacional/
cooperacion-educativa.html

Cooperació bilateral

Les Subcomissions Mixtes de coo-
peració en matèria de joventut s’en-
quadren dins dels convenis culturals 
signats entre Espanya i altres països 
europeus; actualment amb Alemanya, 

Bèlgica (Comunitat Flamenca), Ità-
lia, Portugal, Grècia, Finlàndia i Xipre 
(aquestos tres últims hi participen bi-
anualment).

Són programes de cooperació bilate-
ral amb l’objectiu de   propiciar   se-
minaris, trobades, experiències pilot 
i reunions de treball sobre continguts 
d’interés per a la joventut, dirigides a 
experts i tècnics en matèria de joven-
tut, dirigents d’associacions juvenils i 
responsables de les administracions 
públiques que treballen amb els joves.

Sol·licitud, formulari, financiació, reuni-
ons etc.:

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/
es/europa/subcomisiones.html

Altres projectes de cooperació 
internacional
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www.educacion.gob.es/educacion/actividad-internacional/cooperacion-educativa.html 
www.educacion.gob.es/educacion/actividad-internacional/cooperacion-educativa.html 
www.educacion.gob.es/educacion/actividad-internacional/cooperacion-educativa.html 
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/europa/subcomisiones.html
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/europa/subcomisiones.html
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05
Una altra manera de
conèixer Europa

Euroscola

Una manera de preparar a poc a poc el terreny i el camí per a la  conscienciació dels ciutadans europeus, o per aprendre 
un altre idioma al col·legi i amb un altre tipus de programes utilitzats per als més petits o fins i tot per als que no tenen 
recursos per viatjar a un altre país.

PREMIS I CONCURSOS

Euroscola és un concurs en línia que 
es composa d’una sèrie de proves 
que els equips participants han de 
resoldre. Per fer-ho, han d’aplicar-
hi els seus coneixements, habilitat, 
memòria, velocitat e intel·ligència i, 
especialment, treballar en equip pel 
seu objectiu comú.

Està destinat a joves d’entre 15 i 18 
anys que estudien l’Educació Se-
cundària Obligatòria (ESO), Batxille-
rat o Cicles de Formació Professio-
nal de Grau Mitjà. Els equips estan 
composats  de 10 alumnes i d’un 
professor.

Tots els anys, la fase d’inscripció co-
mença a novembre i acaba a finals 
de febrer. La fase de concurs normal-
ment és de febrer a març, i la prova 
final en abril.

Els guanyadors participen a Estras-
burg al programa Euroscola del Par-
lament Europeu durant el curs de 
l’any vinent, i reben ajuda financera 
per al viatge.

L’Oficina del Parlament Europeu i la 
Representació de la Comissió Euro-
pea a Espanya convoca aquest curs 
amb la col·laboració de l’OAPEE, 

l’IVAJ i els organismes d’Educació 
i Joventut de les Comunitats Autò-
nomes i el Consell de la Joventut 
d’Espanya.

INFORMACIÓ EN:

www.gvajove.es/ivaj/
opencms/IVAJ/es/europa/
euroescola2012

www.euro-scola.com

>>

>>

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/europa/euroescola2012
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/europa/euroescola2012
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/europa/euroescola2012
http://www.euro-scola.com
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Altres premis i concursos

05 Una altra manera de conèixer Europa // PREMIS I CONCURSOS

Investigadors joves, inventors amb 
idees, periodistes que defensen els 
drets humans, guionistes o fotògrafs 
de talent, joves en general... Tots 
poden obtenir el reconeixement de 
la UE per les seues millors obres en 
aquestos camps i en d’altres.

Aquestos són alguns dels concur-
sos que organitza la UE:

 » Premi UE al Periodisme sobre Salut.

 » Generació 1992.

 » Premis Europa Nostra al Patrimoni 
Cultural.

 » Capital Verda Europea.

 » Premi al Tribunal de Comptes 
Europeu.

 » Setmana Europea de les PYMES.

 » Setmana Europea de la Mobilitat.

 » Concurs de la UE per a joves 
científics.

Butlletí Eurodesk
El butlletí Eurodesk conté informa-
ció actualitzada sobre sol·licituds de 
programes espanyols i europeus, així 
com notícies d’educació, formació i 
joventut. Entre aquesta informació, 
també apareixen normalment els 
premis i concursos a nivell europeu.

Oportunidad Europa
En aquesta pàgina podràs trobar infor-
mació per a premis i concursos a nivell 
internacional. A més a més, podràs tro-
bar-hi oportunitats de treball, beques, 
voluntariats i intercanvis. Tot això amb 
l’objectiu de viatjar i viure experiències 
fora de les nostres fronteres.

Hablamos de Europa
En aquesta pàgina pots trobar tam-
bé tot el que cal conèixer per viure a 
Europa, treballar-hi, estudiar-hi... Té 
una secció de participació dins de la 
qual pots accedir als concursos més 
interessants per a joves (fotografia, 
vídeos, blogs, vinyetes, pintura...).  

INFORMACIÓ EN:

Concursos UE
http://europa.eu/take-
part/prizes-competitions/
index_es.htm

Butlletí Eurodesk
www.juventudenaccion.
injuve.es/eurodesk/
boletin.html?__locale=es

Oportunidad Europa
www.oportunidadeuropa.
com/concursos/blog

Hablamos de Europa
www.hablamosdeeuropa.
es/participa/concursos

>>

>>

>>

>>

http://europa.eu/take-part/prizes-competitions/index_es.htm
http://europa.eu/take-part/prizes-competitions/index_es.htm
http://europa.eu/take-part/prizes-competitions/index_es.htm
www.juventudenaccion.injuve.es/eurodesk/boletin.html?__locale=es
www.juventudenaccion.injuve.es/eurodesk/boletin.html?__locale=es
www.juventudenaccion.injuve.es/eurodesk/boletin.html?__locale=es
www.oportunidadeuropa.com/concursos/blog
www.oportunidadeuropa.com/concursos/blog
www.hablamosdeeuropa.es/participa/concursos
www.hablamosdeeuropa.es/participa/concursos
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CAMPAMENTS
D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Hui dia existeixen molts cursos i 
campaments d’immersió lingüística 
per a joves, és a dir, campaments on 
només es parla la llengua que han 
anat a aprendre. Per tant, és una ma-
nera molt bona de conéixer una altra 
llengua i una altra cultura sense ha-
ver d’anar al país nadiu.

Ministeri d’Educació
Ofereix cada any les Beques MEC, 
entre les quals estan les de cursos 
intensius d’immersió lingüística a 
Espanya durant l’estiu. Normalment, 
les convocatòries ixen en març.

Institut Valencià de la Joventut
Generalitat Jove
Ofereix tots els estius, dins del pro-
grama ESTIU, campaments (Summer 
Camp en anglés) per a joves d’entre 
12 a 17 anys en diversos albergs  ju-
venils de la Comunitat Valenciana, on 
es combinen activitats lúdiques i de 

multiaventura amb l’aprenentatge de 
la llengua anglesa.

Cercadors de campaments
Existeixen pàgines web especialitza-
des en la informació de campaments 
estiuencs. En elles pots fer recerques 
de campaments d’idiomes.

Existeixen entitats i agències pri-
vades que ofereixen, en els seus 
programes de cursos d’idiomes, 
campaments per a aprendre una 
altra llengua, tant a Espanya com a 
l’estranger.

INFORMACIÓ EN:

Ministeri d’Educació
www.educacion.gob.
es/educacion/becas-y-
ayudas/para-estudiar/
idiomas.html

IVAJ
www.gvajove.es/ivaj/
opencms/IVAJ/es/tiempo/
actividades/turismo_
activo.html

Cercadors de campaments
www.todocampamentos.com
www.campamentos.info

Agèncias privades
www.ef.com.es
www.she.es
www.newlink.es
www.travelingua.es

>>

>>

>>

>>

www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas/para-estudiar/idiomas.html
www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas/para-estudiar/idiomas.html
www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas/para-estudiar/idiomas.html
www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas/para-estudiar/idiomas.html
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/turismo_activo.html
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/turismo_activo.html
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/turismo_activo.html
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/turismo_activo.html
www.todocampamentos.com
www.campamentos.info
www.ef.com.es
www.she.es
www.newlink.es
www.travelingua.es
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LA TEUA VEU A EUROPA

Com a últim punt, hem volgut inclou-
re algunes pàgines interessants de 
participació activa a Europa que no 
hem indicat als apartats anteriors:

EUROPEAN NETWORK FOR 
YOUTH (ERY) Xarxa de regions 
europees

El 26 de març de 2007, la Comunitat 
Valenciana va subscriure un acord 
amb l’objectiu de crear una xarxa per 
a la realització de programes i activi-
tats conjuntes en matèria de joventut 
anomenada “NETWORK FOR YO-
UTH POLICIES”.

La regió promotora va ser Emilia-
Romagna (Itàlia), i la resta de regions 
signants són Aquitaine i Pays de la 
Loire (França), Dolnoslaskie i Wie-
lopolska (Polònia), Hessen (Alema-
nya), Västra Götaland (Suècia), Wa-
les (Regne Unit) i Aragó. Recentment 
s’hi ha incorporat Malta.

www.gvajove.es/ivaj/opencms/
IVAJ/es/europa/ery

Fundació Comunitat Valenciana 
Regió Europea (FCVRE)

Si tens cap idea o projecte a nivell 
europeu.

www.uegva.info/fundacioncv

Activos en Europa

Portal sobre Ciutadania Europea cre-
at per la Fundació Comunitat Valen-
ciana Regió Europea (FCVRE).

www.activoseneuropa.eu

La teua veu a Europa 
És el “punt d’accés únic” de la Co-
missió Europea a una gran varietat 
de consultes, fòrums de discussió i 
altres eines per a permetre’t tenir un 
paper actiu en el procés de decisió 
europeu.

http://ec.europa.eu/yourvoice/
index_es.htm

El teu espai a Europa

Informació general sobre temes eu-
ropeus:
www.hablamosdeeuropa.es

Europa per als més joves:

La Comissió Europea va crear una 
pàgina web destinada a informar els 
xiquets sobre els seus drets bàsics i 
sobre la Unió Europea, amb un en-
focament lúdic i amb un llenguatge 
especialment dedicat a ells.

www.europa.eu/kids-corner/
index_es.htm

La Representació de la Comissió Eu-
ropea ha creat aquesta web amb la 
finalitat de facilitar que els xiquets co-
neguen els programes dirigits a ells, 
despertar-los aficions, canalitzar els 
seus interessos i transmetre’ls valors 
europeus.

www.eurochavales.es

05 Una altra manera de conèixer Europa // LA TEUA VEU A EUROPA

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/europa/ery
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/europa/ery
www.uegva.info/fundacioncv
www.activoseneuropa.eu
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_es.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_es.htm
www.hablamosdeeuropa.es
www.europa.eu/kids-corner/index_es.htm
www.europa.eu/kids-corner/index_es.htm
www.eurochavales.es


GUIA de recursos europeus
per a joves

FONTS D’INFORMACIÓ

INJUVE 
Guia viatgera per a joves
www.injuve.es

GVAJOVE.
CCDIJ Centre Coordinador i 
Documentació d’Informació 
Juvenil de la Comunitat 
Valenciana
www.gvajove.es 

Portals europeus de la UE
www.europa.eu
www.europa.eu/youth
http://ec.europa.eu/eures

Portal Universia
http://internacional.universia.net

Pàgina del Govern de Navarra
www.mueveteporeuropa.com

Xarxa Joves Net
www.tuquevols.net

CIJ Ibi
www.ibijuventud.wordpress.com

Pots anar quan vulgues al Centre 
d’Informació Juvenil més proper

www.gvajove.es/ivaj/opencms/
IVAJ/consultas/ccdij/directorio/
nbuscasij.jsp?uri=/IVAJ/es/informa-
cion/index.html

Bona part de la informació continguda en aquest CD sobre 
Europa l’hem treta de diverses pàgines web, especialment:

www.injuve.es
www.gvajove.es
www.europa.eu
www.europa.eu/youth
http://ec.europa.eu/eures 
internacional.universia.net
www.mueveteporeuropa.com
www.tuquevols.net
www.ibijuventud.wordpress.com
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/nbuscasij.jsp?uri=/IVAJ/es/informacion/index.html
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/nbuscasij.jsp?uri=/IVAJ/es/informacion/index.html
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/nbuscasij.jsp?uri=/IVAJ/es/informacion/index.html
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/nbuscasij.jsp?uri=/IVAJ/es/informacion/index.html
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