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Cartera de Serveis de mobilitat internacional de 

l’XNEJ 

 

Introducció 

 

La cartera de serveis de mobilitat internacional és el recull de recursos formatius i de 

suport adreçats a les oficines joves i als punts d’informació juvenil de la Xarxa Nacional 

d’Emancipació Juvenil (XNEJ). Hi podeu trobar les xerrades, els tallers i els 

assessoraments que ofereix l’Agència Catalana de Joventut a tots els SIOAJ que formen 

part de l’XNEJ. 

Des de l’Agència Catalana de Joventut es vol potenciar la participació del jovent català 

en projectes de mobilitat internacional com a motor de canvi individual i col·lectiu. 

L’experiència en projectes de voluntariat, educació, treball fora de les nostres fronteres 

és una forma de guanyar habilitats i competències a la vegada que s’adquireix un 

bagatge si es fa de forma voluntària i acompanyada. 

Aquesta cartera vol ser un suport als SIOAJ per dotar de la màxima qualitat a la 

informació que donem als ciutadans joves del nostre país. Esperem que aquestes 

xerrades, tallers i assessoraments siguin d’utilitat tant a professionals com a joves per 

poder aconseguir aquest objectiu. 
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Tallers i xerrades adreçades a joves sobre Mobilitat 

Internacional 
 

Introducció a la mobilitat internacional  
 

Objectius:  

- Descriure tots els programes que s’ofereixen i donar a conèixer experiències de 

mobilitat internacional de l’entitat.  

- Oferir una visió sobre les diferents formes de realitzar una experiència de 

mobilitat internacional (CES, TLN, Camps de treball, Eurodissea). 

- Motivar i fomentar la realització de mobilitat internacional per a diferents accions. 

 

Contingut:  

- Descobriment de la mobilitat internacional. 

- Identificació de recursos econòmics i materials existents. 

- Oportunitats laboral i personals. 

- Reflexió individual sobre el procés que s’ha de seguir per fer mobilitat. 

 

Metodologia: 

Es portaran materials expositius sobre la temàtica i es desenvoluparà una part pràctica 

on els i les joves seran els protagonistes. 

 

Destinataris: 

Entre 5 i 30 joves de 18 a 30 anys que vulguin tenir la seva primera experiència en la 

mobilitat internacional. 

 

Necessitats tècniques: 

Aula amb taula i cadires, un ordinador i projector, connexió a internet i pissarra. 
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Durada: 

Les Oficines Joves i els Punts d’Informació Juvenil podran escollir entre: 

- 2 hores: Xerrada bàsica sobre els principals conceptes. Es considera la 

metodologia estàndard i la més adequada per a grups informals o persones 

usuàries esporàdiques. 

- 4 hores: Taller en profunditat. S’amplien els conceptes i es desenvolupen 

dinàmiques més pràctiques. És adequada per a grups de joves formals o per a 

persones que vulguin molta informació sobre la matèria. 

 

Estudiar a l’estranger 
 

Objectius:  

- Oferir una visió sobre les diferents oportunitats i programes que hi ha per a 

realitzar estudis a l’estranger. 

- Motivar i fomentar els estudis a l’estranger. 

- Descriure els programes d’educació formal que s’ofereixen. 

 

Continguts:  

- Explicació sobre les agències que gestionen estudis a l’estranger. 

- Convalidacions d’estudis secundaris. 

- Batxi bac, Batxi in, Batxillerat internacional. 

- Cicles formatius a l’estranger o intercanvis en Formació Professional 

- Beques i oportunitats. 

 

Metodologia: 

Es portaran materials expositius sobre la temàtica. Es contempla oferir les diferents 

oportunitats que s’ofereix a nivell europeu amb estudis a l’estranger. 

 

Destinataris: 

Entre 5 i 30 joves de 14 a 30 anys que tinguin interès en realitzar estudis a l’estranger 

(sobretot ESO, Batxillerat i Cicles Formatius).  
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Necessitats tècniques: 

Aula amb taula i cadires, un ordinador i projector, connexió a internet i pissarra. 

 

Durada: 

Les Oficines Joves i els Punts d’Informació Juvenil podran escollir entre: 

- 2 hores: Xerrada bàsica sobre els principals conceptes. Es considera la 

metodologia estàndard i la més adequada per a grups informals o persones 

usuàries esporàdiques. 

- 4 hores: Taller en profunditat. S’amplien els conceptes i es desenvolupen 

dinàmiques més pràctiques. És adequada per a grups de joves formals o per a 

persones que vulguin molta informació sobre la matèria. 

 

Pràctiques professionals a l’estranger  
 

Objectius:  

- Descriure tots els programes que s’ofereixen i donar a conèixer experiències de 

pràctiques a l’estranger. 

- Oferir una visió sobre les diferents oportunitats i programes que hi ha per a 

realitzar pràctiques remunerades i no remunerades a l’estranger (TLN, 

Eurodissea, Cos Europeu de Solidaritat, My First Eures). 

- Motivar i fomentar l’experiència laboral a l’estranger detallant els beneficis de les 

competències laborals, acadèmiques i personals.  

 

Contingut:  

- Valorar les pròpies Competències laborals i lingüístiques. 

- Oferir oportunitats de mobilitat laboral. 

- Proposar materials per a la millora de l’ocupabilitat. 

 

Metodologia: 

Es portaran materials expositius sobre la temàtica i es desenvoluparà una part pràctica 

on els i les joves seran els protagonistes. 
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Destinataris: 

Entre 5 i 30 joves de 18 a 30 anys que han finalitzat o estan a punt d’acabar estudis 

especialitzats ja siguin de cicle formatiu, graus universitaris o d’altres cursos formatius i 

estan interessats en aplicar els seus coneixements teòrics en una experiència laboral a 

l’estranger (de 18 a 30 anys). 

 

Necessitats tècniques: 

Aula amb taula i cadires, un ordinador i projector, connexió a internet i pissarra. 

 

Durada: 

Les Oficines Joves i els Punts d’Informació Juvenil podran escollir entre: 

- 2 hores: Xerrada bàsica sobre els principals conceptes. Es considera la 

metodologia estàndard i la més adequada per a grups informals o persones 

usuàries esporàdiques. 

- 4 hores: Taller en profunditat. S’amplien els conceptes i es desenvolupen 

dinàmiques més pràctiques. És adequada per a grups de joves formals o per a 

persones que vulguin molta informació sobre la matèria. 

 

 

Voluntariat internacional de llarga durada  
 

Objectius:  

- Oferir una visió sobre les diferents oportunitats i programes que hi ha per a 

realitzar voluntariats internacionals.  

- Motivar i fomentar per a fer voluntariat de llarga estada aportant tots els beneficis 

que comporta.   

- Descriure tots els programes que s’ofereixen i donar a conèixer experiències de 

voluntariat europeu i internacional. 

 

Contingut:  

- Diferents entitats i programes de Solidaritat. 

- Desenvolupar competències d’aprenentatge i personals. 

- Explicar el voluntariat de curta i de llarga durada. 

- Mètodes de treball en interculturalitat.  

- Cos Europeu de Solidaritat. 
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- Camps de treball.  

 

Metodologia: 

Es portaran materials expositius sobre la temàtica i es desenvoluparà una part pràctica 

on els i les joves seran els protagonistes. 

 

Destinataris: 

Entre 5 i 30 joves de 18 a 30 anys que tinguin interès en fer voluntariat internacional de 

més de 2 mesos de durada amb el Cos Europeu de Solidaritat, així com d’altres 

voluntariats de llarga durada (LTV, camps de treball internacionals). 

 

Necessitats tècniques: 

Aula amb taula i cadires, un ordinador i projector, connexió a internet i pissarra. 

 

Durada: 

Les Oficines Joves i els Punts d’Informació Juvenil podran escollir entre: 

- 2 hores: Xerrada bàsica sobre els principals conceptes. Es considera la 

metodologia estàndard i la més adequada per a grups informals o persones 

usuàries esporàdiques 

- 4 hores: Taller en profunditat. S’amplien els conceptes i es desenvolupen 

dinàmiques més pràctiques. És adequada per a grups de joves formals o per a 

persones que vulguin molta informació sobre la matèria. 

 

Vacances alternatives   
 

Objectius:  

- Descriure tots els programes que s’ofereixen i donar a conèixer experiències de 

mobilitat internacional de l’entitat. 

- -Oferir una visió sobre les diferents oportunitats i programes que hi ha per a 

realitzar mobilitat internacional a l’estiu.  

- -Motivar i fomentar la mobilitat internacional al període de vacances 

transmetent els beneficis que comporta.  
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Contingut:  

- Vacances solidàries. 

- Camps de treball. 

-  Cos Europeu de Solidaritat  de curt termini. 

- Intercanvis internacionals.  

- Aprenentatge d’idiomes. 

- Interrail i DescoverEU. 

 

Metodologia: 

Es portaran materials expositius sobre la temàtica i es desenvoluparà una part pràctica 

on els i les joves seran els protagonistes. 

 

Destinataris: 

Entre 5 i 30 joves de 18 a 30 anys que vulguin realitzar activitats diferents a les vacances 

estandarditzades. 

 

Necessitats tècniques: 

Aula amb taula i cadires, ordinadors i projector, connexió a internet i pissarra 

 

Durada: 

Les Oficines Joves i els Punts d’Informació Juvenil podran escollir entre: 

- 2 hores: Xerrada bàsica sobre els principals conceptes. Es considera la 

metodologia estàndard i la més adequada per a grups informals o persones 

usuàries esporàdiques 

- 4 hores: Taller en profunditat. S’amplien els conceptes i es desenvolupen 

dinàmiques més pràctiques. És adequada per a grups de joves formals o per a 

persones que vulguin molta informació sobre la matèria. 
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Assessorament personalitzat i individual per orientar les 

persones joves en la mobilitat internacional 
 

Els assessoraments individualitzats són de caràcter puntual i per resoldre les consultes 

de persones joves quan l’Oficina Jove no pot atendre-les per la seva especificitat o 

complexitat. 

Objectius: 

 Definir els objectius pel quan es vol fer la mobilitat.  

- Elaborar un pla d'acció per millorar i aconseguir els objectius.  

 Estar ben enfocat per fer una cerca eficient de la mobilitat internacional.  

 

Destinataris:  
 

 Joves, de 16 a 35 anys, que es trobin en procés de buscar una opció de mobilitat 

internacional. 

 Grup de 5 a 30 participants.  

 

Contingut:  

L’assessorament està destinat únicament a la persona jove. Aquesta ha de disposar del 

coneixement convenient per analitzar i valorar diferents variables i alternatives, i per 

prendre decisions en relació amb el mateix procés. Tot el contingut de treball fa 

referència directa a les necessitats i opcions de la persona en relació amb el context. Es 

farà a través d’entrevistes individuals (principalment on-line) de dues hores que 

contindran el contingut següent: 

 Expressió dels interessos de la persona. 

 Estudi d’aquests interessos i les seves necessitats. 

 Oferta de les possibilitats internacionals que cobrir aquesta necessitat. 

 Tancament i avaluació.  

 

Metodologia:  

L’enfocament metodològic a partir del qual es dissenya el servei d’atenció inicial és el 

de l’anàlisi de la persona, en què es dona una importància especial al seu perfil 

competencial i a la situació sociopersonal, com a aspectes que influeixen de manera 

decisiva en les diferents opcions que existeixen dins la mobilitat internacional. És a dir, 
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el servei o recurs al qual es derivi la persona estarà determinat per les necessitats 

expressades.  

 

Durada:  

2 h per sessió 
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Circuit de sol·licitud  
 

Per sol·licitar una activitat d’aquest cartera de serveis, cal fer-ho a través del 
següent formulari 
 
La sol·licitud d’una activitat no significa l’acceptació immediata. L’acceptació d’aquestes 
activitats serà sota demanda i segons la disponibilitat pressupostària.  
 
Un cop acceptada la sol·licitud de l’activitat es comunicarà per correu electrònic a 
l’adreça de contacte indicada a la sol·licitud. 
 
En sol·licitar alguna d’aquestes activitats, el servei sol·licitant es compromet a:  

1) Realitzar-la en les instal·lacions de l ’Oficina Jove o del PIJ corresponent. 
En aquells casos excepcionals que per algun motiu o circumstància es consideri 
convenient fer l’activitat en algun altre equipament, es  comunicarà aquesta 
necessitat per tal de valorar la conveniència del canvi d’ubicació.  No s’accepta 
dur a terme els tallers en centres d’educació secundària.  

2) Posar a l’abast dels professionals que portaran a terme l’activitat els recursos 
físics i materials necessaris per realitzar-la 

3) Gestionar la difusió de l’activitat i les inscripcions dels participants a través 
dels canals de l’OJ i de l’equipament destinatari de l’activitat. L’Agència Catalana 
de la Joventut (ACJ) no  s’encarregarà d’aquest procediment.  

4) Incloure el logotip de la Direcció General de la Joventut i de la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil als materials de difusió de l’activitat d’acord amb el 
Manual d’imatge corporativa de la XNEJ.  

5) Garantir el mínim de participació de les persones destinatàries en els tallers i les 
xerrades, que és de 5 persones. 

6) Avisar a Serveis Centrals de l’ACJ en cas que s’anul·li l’activitat amb 3 dies 
hàbits d’antelació per gestionar-la. 

7) Fer arribar la valoració de l’activitat a l’adreça  
mobilitatinternacional.joventut@gencat.cat un cop feta l’activitat, emplenant el 
qüestionari que li farà arribar des de l’ACJ. 
 

Aquestes activitats les realitzarà el personal tècnic especialista de l’entitat contractada 
per l’Agència Catalana de la Joventut.  
 
En cas que tingueu alguna consulta o dubte, podeu posar-vos en contacte amb:  
 
Serveis territorials  
 
Girona – Mireia Ripoll, mripoll@gencat.cat  
Lleida - Glòria Mor, gmor@gencat.cat  
Tarragona - Teresa Agustí, tagusti@gencat.cat  
Les Terres d’Ebre – Yasmina Pallarès, ypallares.arrufat@gencat.cat  
 
 
Serveis Centrals – Barcelona 
 
Servei de mobilitat internacional: David Nacher: 
mobilitatinternacional.joventut@gencat.cat 

http://ejoventut.gencat.cat/ca/formularis/formulari-de-sollicitud-dactivitats-per-a-joves-de-la-cartera-de-serveis-de-la-xnej-en-lambit-de-mobilitat-internacional-/index.html
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/document/Manual_OJ_XNEJ.pdf
mailto:mripoll@gencat.cat
mailto:gmor@gencat.cat
mailto:tagusti@gencat.cat
mailto:ypallares.arrufat@gencat.cat

