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� Els joves representen el futur de l’UE i de la seva
societat.

� El coneixement mutu reforça el projecte europeu i
el sentiment de pertinença (CIUTADANIA EUROPEA)

� Més de 5 milions de joves es troben sense feina a
l’UE 28 � 1 / 5. L’atur juvenil està augmentant els
últims anys a l’UE

* Espanya = 53,7%

IDEA CLAU: Els estudis mostren que els joves que han passat una part dels seus
estudis a l’estranger ténen més oportunitats de trobar feina en un altre país
quan entren al mercat laboral.

2008 14%

2010 20%

2014 21.6%



Objectiu principal: Augmentar les oportunitats per
als joves.

(art.165.2 TFUE)
La acción de la Unión se encaminará a:
— desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, especialmente a

través del aprendizaje y de la difusión de las lenguas de los Estados
miembros,

— favorecer la movilidad de estudiantes y profesores, fomentando en
particular el reconocimiento académico de los títulos y de los períodos
de estudios,

— promover la cooperación entre los centros docentes,
— incrementar el intercambio de información y de experiencias sobre las

cuestiones comunes a los sistemas de formación de los Estados
miembros,

— favorecer el incremento de los intercambios de jóvenes y de animadores
socioeducativos, y fomentar la participación de los jóvenes en la vida
democrática de Europa,



EU Youth Strategy (2010-2018) persegueix una millora en l’educació i en 
les oportunitats laborals dels joves, al mateix temps que una ciutadania
activa, inclusió social i solidaritat.

EU Youth Strategy té 2 objectius generals:

� oferir millors i igualtat d’oportunitats per als joves en l’educació i el mercat
de treball

� Animar als joves a ser ciutadans actius i participar en la societat.

EU Youth Strategy  és una estratègia transversal i proposa iniciatives en 8 
camps d’actuació:

� education and training

� employment and entrepreneurship

� health and well-being

� participation

� voluntary activities

� youth and the world

� creativity and culture



ERASMUS +

YOUTH

EDUCATION

TRAINING

SPORT



Erasmus + reagrupa 7 programes ja existents en un de 
sol: 

o Lifelong Learning Programme (Erasmus, Leonardo da
Vinci, Comenius and Grundtvig), 

o Youth in Action,

o I cinc programes de cooperació internacional (Erasmus 
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i el programa per a la 
cooperació amb països industrialitzats).

www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm



ERASMUS + es planteja de forma més integral.

Pressupost: 14.700 M€ (   40%)

Novetats:
- Loan Guarantee Scheme
- Aliances pel coneixement
- Aliances per les competències sectorials
- Reforçar la dimensió internacional de 

l’Educació Superior



� Frenar l’atur juvenil

� Adaptar la formació al nou mercat del treball

� Reduir l’abandonament escolar

� Afavorir el multilingüisme



� 28 eemm

� Països candidats

� Països EEE

� Suïssa (¿?)

� PEV



� KEY ACTION 1: LEARNING MOBILITY FOR INDIVIDUALS
I- Projectes de mobilitat en el camp de l’educació, 

formació i joventut

II- Projectes de voluntariat

III- Joint Master Degrees

IV- Master Student Loan Guarantee

� KEY ACTION 2: COOPERATION FOR INNOVATION 

AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICE

� KEY ACTION 3: SUPPORT FOR POLICY REFORMS



I- Projectes de mobilitat en el camp de l’educació, formació i joventut

� En el camp de l’educació i la formació

i. Projectes de mobilitat per estudiants ES i professorat
ii. Projectes de mobilitat per estudiants de CF i professorat
iii. Projectes de mobilitat per personal  d’Escoles
iv. Projectes de mobilitat per educadors d’adults

� En el camp  de joventut

v. Projectes de mobilitat per joves (Youth Exchanges, EVS) i 
de joves treballadors



i. Projectes de mobilitat per estudiants ES i professorat
(ERASMUS)

ERASMUS obre la possibilitat de cursar estudis universitaris en 
un altre païs europeu i també realitzar pràctiques
professionals. 

Què t’ofereix?      Beca + ECTS

� Períodes d’entre 3-12 mesos a l’estranger.
� ERASMUS està obert a tots els estudiants universitaris a partir del segon

any d’estudis a la universitat. 
� Per participar al programa ERASMUS has de contactar amb l’oficina de 

relacions internacionals de la teva universitat on t’informaran de totes les 
possibilitats.

www.oapee.es



ii. Projectes de mobilitat per estudiants de CF i professorat
(LEONARDO DA VINCI)

Qui hi pot participar?  Estudiants de CF grau mitjà i recent titulats.

Què inclou una beca de mobilitat?
• Una quantitat variable per viatge+manutenció (segons destinació) 
• Una empresa on realitzar les pràctiques, d’acord amb el perfil 

professional.

Quan duren les pràctiques? 
Depèn de cada projecte, però oscil.len entre 2/10 mesos

aproximadament.

MÉS INFORMACIÓ: www.oficinadetreball.cat
www.oapee.es



v. Projectes de mobilitat per  a joves
YOUTH EXCHANGES

Pretén que grups de joves (13-30 anys) de diferents països
treballin conjuntament en un projecte per tal que puguin
explorar les seves diferències i semblances socials i
culturals.

Cada intercanvi ha de tenir un tema d’interès per al dia a dia
dels joves i una dimensió europea.

Exemples: joves, racisme I xenofòbia, patrimoni local, drogues,
medi ambient, etc… (13-30 anys)

On trobar partners? https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/

MÉS INFORMACIÓ: http://www.erasmusplus.injuve.es/



v. Projectes de mobilitat per a joves

EVS (European Voluntary Service)

EVS és un projecte conjunt entre 2 o més organitzacions, on es permet que els joves
realitzin un servei de voluntariat en un altre país. Els voluntaris europeus normalment
realitzen un servei per a la comunitat I també reben formació I suport per a 
desenvolupar les seves capacitats en el projecte.

COM FUNCIONA?
Joves entre 17-30 anys    
Projectes  d’entre 2/12 mesos 

Els projectes es desenvolupen en un país diferent al de residència del voluntari, no són
remunerats i no generen un benefici econòmic.

SENDING HOST
ORGANISATION ORGANISATION

EVS és gratuït per als voluntaris, i inclou residència, manutenció, assegurança i diners
de butxaca. Només es demana una contribució en les despeses de viatge (màxim del
10%).

On trobar un projecte? http://europa.eu/youth/evs_database

VOLUNTEER



Impulsat al 2010, forma part de l’estratègia Europa 2020 per a un creixement intel.ligent, sostenible i

inclusiu.

Youth on the Move és un paquet de mesures en l’àmbit de l’educació i l’ocupació per a joves europeus. 

No es creen nous programes sinó que es reorganitzen iniciatives ja existents per tal de simplificar

procediments i millorar l’accés als programes.

Study – Learn – Train - Work   

Youth on the Move té com a objectius millorar l’educació i l’ocupació dels joves. Es proposa

reduir l’atur juvenil a través de:

� Promocionar l’educació i la formació adaptant-la a les necessitats dels joves;

� Fomentar l’aprofitament de les oportunitats I beques de l’UE per estudiar i formar-se a 

l’estranger;

� Afavorir que els països UE adoptin mesures per simplificar la transició entre educació �

ocupació.



Camps d’actuació:
� Educació:
Reduir l’abandonament escolar

� Ocupació:
Youth@Work: es creen contactes entre joves i PIMES. Aquesta acció està en contacte

amb la xarxa EURES i els serveis d’ocupació nacionals.

Monitoratge sistemàtic de la situació dels joves desocupats i que no estudien o 
estan en períodes de formació.

Programes de coneixement mutu entre Serveis d’Ocupació europeus

� Mobilitat
European Vacancy Monitor

� Finançament UE
European Progress Micro-finance Facility per a grups vulnerables i petites

empreses.



� La meva primera feina EURES
Projecte pilot amb l’objectiu de transformar la xarxa EURES en un servei

d’ocupació paneuropeu. La meva primera feina EURES té l’objectiu d’ajudar
5000 joves a ocupar places vacants a la UE.

Qui pot participar-hi?
Joves que busquen feina:
� 18-30 anys
� Nacionals UE

Què t’ofereixen?
Suport per a trobar les places ofertes i per l’establiment laboral. (CONSELLERS 

EURES!)

Es dóna suport econòmic per als eventuals costos del viatge per a una
entrevista laboral o per a l’establiment en cas de trobar feina a l’estranger.

Les PIMES (empreses amb menys de 250 treballadors) han de demanar suport
financer per tal de cobrir una part dels costos de formació i d’establiment del 
nou treballador.

Com participar-hi?   Servicio Público de Empleo Estatal
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/

www.oficinadetreball.cat



Què és EUROPASS? 

Una nova manera de presentar les teves qualificacions i
competències de forma clara i entenedora a tots els països
europeus.
L’objectiu és facilitar la mobilitat tant per a estudiants com
per a treballadors a Europa.
Dins d’EUROPASS, hi ha 2 documents a completar:

� Curriculum Vitae, t’ajuda a presentar les teves competències
de forma efectiva i clara. Pots crear el teu CV online o 
descarregar-te el formulari amb exemples i instruccions.

� Language Passport és un instrument per mostrar les teves
aptituds lingüístiques i qualificacions d’idiomes. També es
pot crear online o descarregar el formulari. 

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



Iniciativa a nivell UE acordada al 2013 dins el paquet de mesures 
d’ocupació  per tal de reduir l’atur juvenil. 

OBJECTIU: garantir que tots els joves menors de 25 anys, inscrits o no 
als serveis d’ocupació, rebin una oferta concreta i de bona qualitat en 
un termini de 4 mesos al finalitzar la seva formació o en l’inici del seu
període de desocupació.

L’oferta pot consistir en una feina, un període de pràctiques, una 
formació en  una empresa o un curs en un centre d’ensenyament.
Països pioners: Finlàndia, Suècia, Àustria.

FORMACIÓ                                 OCUPACIÓ



IMPORTANT- Informació i assessorament personal

Requisits de participació:

� Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen 
part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa .També podran inscriure's els
estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti
per treballar.

� Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya

� Tenir més de 16 anys i menys de 25

� No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la 
sol·licitud.

� No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en 
els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

� No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en 
els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

http://ec.europa.eu/social
http://www.empleo.gob.es/ca/garantiajuvenil/home.html

http://garantiajuvenil.gencat.cat/



• European Commission www.ec.europa.eu/stages
2 periodes de pràctiques de 5 mesos. Dates d’inici 1 de març o 1 d’octubre. 

1.300 participants

Salari aproximat de 1000€/mes i es paguen les despeses de viatge. També es proporciona
una assegurança de salut i accidents.

Requisits:

� Diplomatura/llicenciatura,

� Bon coneixement d’anglès o francès o alemany,

� Bon coneixement d’un altre idioma oficial de l’UE

• European Parliament http://www.europarl.europa.eu/portal/es
2 períodes de pràctiques de 5 mesos. Dates d’inici 1 de març o 1 d’octubre.

Requisits: Diploma universitari

General option / Journalism option



• Council of the European Union
http://www.consilium.europa.eu/homepage?lang=es

80 stages remunerats per un període de 5 mesos

Requisits: nacionalitat UE / primer cicle d’estudis universitaris o equivalent.

2 períodes de pràctiques anuals:1 February to 30 June /1 September to 31 January

• Ombudsman / Defensor del poble
• Committee of the Regions
• Europena Central Bank
• Court of Justice
• European Economic and Social Committee
• European Investment Bank



Programa de l’ARE-Assemblea de les Regions d’Europa ,creat el 1985

Què és?
Un programa d’intercanvis entre regions europees que ofereix

pràctiques a l’estranger. Hi ha regions de 14 països europeus.

Qui hi pot participar?
� Tenir entre 18 i 32 anys
� Estar empadronat/ada a Catalunya
� Estar a l’atur o en situació de treball precari
� Tenir un coneixement suficient de l’idioma de la regió d’acolliment

o, si escau, d’una llengua vehicular.
� Tenir formació i/o experiència professional en l’àmbit laboral 

objecte de l’estada



Què ofereix?
- Pràctiques a empreses amb una duració de 3 a 7 
mesos;
- Curs d’idioma;
- Una beca per cobrir les despeses d’allotjament i 
manutenció durant l’estada, en condicions
variables segons cada regió d’acolliment.
- Assegurança;
- Certificat.

A Catalunya se n’ocupa el SOC-Servei d’Ocupació de Catalunya

www.eurodyssee.eu



European Youth Portal ofereix informació d’àmbit europeu i
nacional d’interès per als joves que estant estudiant i
treballant a Europa. 

El portal cobreix 31 països, està disponible en 25 llengües i
conté 8 grans temes d’interès:

� Studying
� Working
� Volunteering/exchanges
� Your rights
� Portals for young people
� Info on Europe
� Active citizenship
� Travelling Europe

http://europa.eu/youth



• Erasmus +
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

• European Youth Portal:
http://europa.eu/youth

• Youth on the Move:
http://ec.europa.eu/youthonthemove/

• CVEuropass: 
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

• Xarxa EURES:
http://ec.europa.eu/eures/

• Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos:
http://www.oapee.es

• Instituto Nacional de Juventud
http://www.injuve.es/europa 

• Servicio Público de Empleo estatal
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/first_job/index.html



• Representació de la Comissió Europea a Bcn

http://ec.europa.eu/spain/barcelona/index_ca.htm

• Representació del Parlament Europeu a Bcn

http://www.europarlbarcelona.eu

• General information on EU and youth opportunities:

� http://nomeparo.eu

� http://europa.eu/youreurope/

� http://www.hablamosdeeuropa.es

� http://www.oportunidadeuropa.com/



MOLTES GRÀCIES!

adriacalvet@gmail.com


