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Què és?

per a qui?

Aquest programa ofereix als joves europeus la possibilitat d´adquirir experiència
professional i personal i millorar el coneixement i l´ús d'un idioma estranger,
mitjançant la realització de pràctiques en empreses. Són pràctiques professionals
remunerades amb una beca mensual que permet atendre les despeses de
manutenció, allotjament i transport local i gaudir d´una formació lingüística a càrrec
de la regió d´acollida.

Integració en el món laboral de joves de diferents ambients i  amb
experiències educatives diverses.
Adquisició d´experiència professional.
Oportunitat d´aprofundir en el coneixement d´una llengua
estrangera.
Possibilitat de provar capacitats socials i culturals.
Augment de la capacitat d´ocupació i millora de l´adaptació al
mercat internacional laboral.

Els objectius:

El programa s´adreça a joves de 18 a 30 anys (el límit d´edat pot variar d´acord amb
la regió d´origen) i que resideixin en una de les regions membres del programa.
 
Normalment no es demana una formació especial. Les candidatures rebudes es
comparen amb els requisits de les empreses.
 
Alguns requisits poden variar lleugerament en funció de cada regió, de manera que
els joves en pràctiques sempre han d´entrar en contacte amb la regió corresponent o
consultar les condicions exigides.



On puc anar?

Què inclou?

I la llengua?

La majoria de les regions ofereixen un curs d´idioma a l'arribada al país de
destinació. Aquest curs pot ser intensiu, amb una durada de tres a quatre setmanes
abans de l´inici de les pràctiques, o pot ser impartit per un període de temps més
llarg, durant l´experiència de treball.
 
 

Bèlgica
Croàcia
Espanya
França
Itàlia
Romania

Pràctiques amb una durada de tres a set mesos.
Curs d´idioma.
Allotjament.
Salari o subsidi mensual.
Assegurança.
Certificat.

Bòsnia i Hercegovina
Xipre
Geòrgia
Portugal
Sèrbia
Suècia



important saber

Els joves en pràctiques reben una ajuda financera o un salari d'acord amb la manera
com està organitzat el programa Eurodissea està en la regió en qüestió.
 
Tenint en compte que el primer pagament de vegades arriba endarrerit, s'aconsella
als joves en pràctiques que portin els diners suficients per cobrir les despeses del
primer mes de pràctiques.

En una residència per a joves / estudiants
En un apartament
Amb una família

A l´arribada a la regió d'acollida, o bé són els joves en pràctiques els que troben
allotjament (amb l'assistència de la regió) o bé és la regió mateixa la que els ho
proporciona. 

En el segon cas, els joves en pràctiques són allotjats d'alguna de les maneres següents
(depenent de la disponibilitat):

La Secretaria General del Programa Eurodissea i l'Assamblea de les Regions d'Europa
(ARE) financen i concedeixen a cada jove en pràctiques una assegurança que
cobreix accidents personals, responsabilitat civil, salut i repatriació.

Els joves en pràctiques que tinguin la targeta sanitària europea tenen accés als
serveis de salut a la regió d'acollida durant la seva estada a l´estranger.

Sobre el sistema de seguretat social, la cobertura depèn del reglament de les
pràctiques de la regió d'acollida (vegeu les condicions de les pràctiques de les
regions).

És important (si s´aplica): abans de marxar per treballar a l'estranger, cal que els i les
joves en pràctiques s'informin en la regió d´origen sobre el procés de reintegració en
el sistema de seguretat social durant la realització de les pràctiques.

Allotjament

Salari

Assegurança



Durant l´estada a l'estranger, el jovent és acompanyat i assistit per la coordinació del
programa de la regió d'acollida en tots els assumptes relacionats amb les pràctiques i
altres qüestions.
La majoria de les regions organitza visites, excursions i esdeveniments destinats a
ajudar els joves en pràctiques a assimilar i valorar la cultura de la regió d'acollida.

Comprova si la teva regió és
membre de el programa

1.

2. Crea el teu perfil
Eurodissea

El mes següent al de la fi de les pràctiques, els i les  joves en pràctiques han d´enviar
un informe a la seva regió d´origen i / o a la regió d´acollida.
 
Generalment, el certificat de les pràctiques només s´emet després d'haver rebut
aquest informe.

Què he de fer?
http://www.eurodyssee.eu/es/regiones/las-

regiones.html

3. Verifica quines són les ofertes de
pràctiques disponibles i tria la més

adequada per a tu

Seguiment

DESPRÉS
DEL PROJECTE

Escaneja aquest codi QR

4. Presenta la teva candidatura a les pràctiques
i segueix les instruccions



Demana ajuda a la Generalitat o al Secretariat General d'Eurodissea per a
qualsevol dubte que tinguis.

També pots apropar-te a qualsevol de les oficines joves o punts
d'informació juvenil de l'XNEJ que pots trobar en aquest mapa a  la
secció de societat, ciutadania i famílies:        
 https://web.gencat.cat/ca/equipaments#

Et recomanem que quan comencis la recerca dels teus projectes vagis
apuntant   comentaris en una llibreta per fer-ne el seguiment: pots
anotar les coses destacades del projecte, què t'ha agradat o no, etc., per
recordar-te de preguntar-ho si et seleccionen, etc.

En cas de tenir dubtes demana l'opinió d'altres joves que hagin fet una
estada Eurodissea. Pots demanar a la teva regió que s'hi posi en
contacte.

Comença a practicar l´idioma abans de marxar (busca tàndems
lingüístics per la teva zona, altres participants que estiguin a la teva
ciutat...) hi ha moltes oportunitats!.

Et recomanem revisar els requisits de les pràctiques que t'interessen i
obtenir les habilitats necessàries abans de marxar.

Assegura't abans de marxar de tenir tota la informació necessària de les
teves pràctiques i de rebre el contracte de pràctiques (és com un
contracte que signa el becari amb l'empresa d'acord amb la legislació de
país de realització de les pràctiques i en què s'especifiquen les tasques
que s'han de desenvolupar, els imports i les condicions econòmiques,
els drets i els deures, etc.

R E C O M A N A C I O N S
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