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En aquest material informatiu s'informarà sobre les oportunitats de fer les
pràctiques en institucions europees internacionals, o en el sector públic
internacional. 
Els procediments de selecció, els terminis de sol·licitud, i els requisits de les
pràctiques són gestionats individualment per les institucions i les agències. Igual que
la durada, la remuneració de la pràctica depèn del programa i la institució a la qual
t'apuntis. En aquest material et deixem els enllaços a les pràctiques, on podràs
trobar més informació sobre alguns dels programes que t'interessin.

S'ofereixen períodes de pràctiques: cada any, a prop de 1.900 joves se’ls ofereix la
possibilitat d’augmentar les seves competències professionals, desenvolupar les seves
qualitats personals i millorar els seus coneixements a la UE a través dels programes de
formació. 

pràctiques EN 
 institucions europees

Hi  ha  opor tun i ta ts  en  e l s  camps  segënts :

 d r e t ,  r e c u r s o s  h u m a n s ,  p o l í t i c a  a m b i e n t a l ,

c o m u n i c a c i ó  i  m o l t s  a l t r e s .

Pràctiques
entre 3 i 5 mesos

Què és?

 

Titulats universitaris



El Parlament Europeu ofereix diferents pràctiques dins del seu secretariat per tal
de contribuir a la formació professional dels ciutadans joves i a la comprensió
del funcionament de la institució. 
 

PRÀCTIQUES :
de l'1 d'octubre al 

28/29 de febrer  
SOL·LICITUD:

 1 al 30 de juny
 

PRÀCTIQUES:
de l''1 de març al 31 de juliol

 SOL·LICITUD:
de l'1 al 30 de novembre 

Remuneració de

1220  €

majors de 18 anys;
grau o altres títols universitaris;
coneixement exhaustiu d’una de les
llengües oficials de la UE i un molt bon
coneixement d’una altra llengua oficial
de la UE;
antecedents penals elegibles;
no més de 2 mesos consecutius de
treball en una institució o organisme de
la UE;
no haver fet cap visita d'estudi a la
secretaria del Parlament Europeu sis
mesos abans de l'inici del període de
pràctiques.

1.Visita la pàgina de pràctiques.

 

2.Crea un compte

3.Completa el formulari de nou

registre amb les teves  dades

personals.

1.Selecciona una oferta que

t'agradaria sol·licitar.

2. Adjunta-hi  teu CV format Europass

més una carta de motivació d´una

pàgina com a màxim.

Pràctiques Schuman
Parlament Europeu

REQUISITS:REQUISITS:

REGISTRA-T'HI:

https://ep-stages.gestmax.eu/search

Pràctiques

 de 5 mesos

SOL·LICITA-LES

DATESDATES



Els estudiants, a través del curs d’iniciació,
tenen l'oportunitat de conèixer les estructures,
activitats i procediments de cooperació
internacional del Consell, inclosa la
implementació del Conveni Europeu de Drets
Humans.

Tenir la nacionalitat d’un dels estats membres del Consell d’Europa.
Tenir un títol de batxiller o equivalent (un diploma per al primer cicle d'educació
superior, tal com es defineix a la Declaració de Bolonya).
Tenir el desig d’adquirir experiència pràctica i coneixements sobre el
funcionament i les activitats del Consell d’Europa.
Tenir molt bon coneixement d'una de les dues llengües oficials del Consell
d'Europa (anglès o francès) juntament amb una bona capacitat de redacció.
S’agraeix un bon coneixement de l’altra llengua oficial.

PRÀCTIQUES: l´1 d'abril al 31 de juliol 
Data límit per presentar la sol·licitud: 29 de setembre

PRÀCTIQUES: del 6 de setembre al 31 de gener
Data límit per presentar la sol·licitud:: 28 de febrer

https://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships

Descarrega't el Manual de pràctiques a les institucions europees
i a altres actors internacionals, elaborat per la Generalitat de

Catalunya.

Per rebre més informació i apuntar-se al
programa, segueix el web:

 Consell d’Europa

Requisits

Dates



Les organitzacions internacionals convoquen regularment pràctiques per a graduats/
llicenciats o per a estudiants que estiguin cursant estudis universitaris superiors.
  
El desenvolupament de les pràctiques (durada, remuneració, etc.), els requisits per
presentar-se com a candidat i les dates per sol·licitar-les varien d'una organització a
una altra. Per als estudiants, les pràctiques constitueixen una via de familiarització i
accés al món professional de les organitzacions internacionals.

Com a part d’un equip, treballant directament amb professionals de la carrera i
inspiradors de la carrera i d’alta direcció, sereu exposats a conferències d’alt nivell,
participareu en reunions i contribuireu al treball analític i a la política organitzativa de
les Nacions Unides. 

Com qje l'estructura de les Nacions

Unides és molt complexa, et

recomanem que entris a aquests

enllaços i perquè seleccionis la

institució o agència que més t'interessi.

pràctiques en institucions
internacionals

L’objectiu de les pràctiques és
proporcionar una primera impressió de
l’entorn laboral quotidià de les Nacions
Unides. S'ofereix l'oportunitat de
treballar amb professionals de l'ONU. 

Entra a
 https://www.un.org/es

i busca la secció Trainership or
Internship.

Pràctiques a les
Nacions Unides



"Participe"           
 "Trabaje con nosotros"

"Puestos
vacantes"

 
 
 

"Programa de
pasantías" 

Per exemple, t'agradaria fer les pràctiques a la FAO?,
l'agència de les Nacions Unides que lidera l'esforç

internacional per posar fi a la fam?

Entra a la pàgina de la FAO
 http://www.fao.org/home/es/

Com buscar les ofertes disponibles

Obre la vacant que t'interessi, mira't  
els requisits i apunta-t´hi en línia

Fes clic a

Espera la resposta



Vols fer pràctiques a les delegacions del Govern a l'estranger? 
 
Cerca ofertes disponibles per EURES

Posa al cercador "Public Administration intern" 
i selecciona el país on t'agradaria fer pràctiques

Ser titulat universitari amb postgrau en relacions
internacionals, integració europea o similar.
Tenir un alt nivell d'anglès o de la llengua d’on es duu
l’estada.
Tenir nacionalitat d’un estat de la UE.

pràctiques en el
sector públic

Cada programa té els seus requisits
específics, però els generals són:

Obre la vacant que t'agradi i mira´t les
condicions, els requisits i com apuntar-s´hi.



Demana ajuda a la Generalitat o al Secretariat del programa seleccionat
per a qualsevol dubte que puguis tenir.

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

Et recomanem que quan comencis la recerca dels teus projectes vagis
anotant  comentaris en un 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-los alguna cosa si et seleccionen.

En cas de tenir dubtes demana l'opinió d'altres joves que hagin fet unes
pràctiques d´aquest tipus. Pots demanar a la teva regió que es posi en
contacte amb ells.

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 que revisis els requisits de les pràctiques que t'interessen i
que miris d´adquirir les habilitats necessàries abans de marxar.

Abans d'emprendre el viatge assegura´t que tens tota la informació
necessària de les teves pràctiques i s´hi especifiquen contracte de
pràctiques. Aquest contracte el signa el becari amb l'empresa d'acord amb
la legislació de país de realització de les pràctiques i que caldrà tasques
que caldrà desenvolupar, els imports i les condicions econòmiques, i
també els drets i els deures de cada un, etc.

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

 



Contingut a càrrec de:


