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EUROPA: 
OPORTUNITATS DE FORMACIÓ 
I OCUPACIÓ 
Els ciutadans europeus van decidir ja fa anys 
emprendre un camí conjunt, unint esforços i solidaritat, 
darrere d'interessos comuns; el desenvolupament 
econòmic, l'ocupació, la formació, l'agricultura o els 
drets fonamentals són alguns dels múltiples interessos 
que compartim els ciutadans europeus. 

Per a seguir aqueix camí, la Comissió europea 
insta els Estats membres a realitzar activitats de 
difusió de les polítiques i mesures que faciliten la 
consecució dels seus fins. 

Una de les ferramentes de difusió que va posar en marxa la 
Comissió europea, va ser la creació de la xarxa d'oficines Europe 
Direct; aquestes oficines té com a objectiu principal el facilitar 
informació general sobre els assumptes de la Unió Europea. Si 
bé, i donada la multiplicitat de temes que comprenen hui en dia 
les polítiques europees, les oficines d'aquesta xarxa han anat 
adaptant-se a les noves necessitats d'informació i han creat els 
seus propis mecanismes de difusió. 

Europe Direct València, a més d'informar sobre temes d'àmbit 
europeu, és conscient de la importància que té la Unió 
Europea quant a les oportunitats que ofereix en relació amb la 

mailto:europedirect_pre%40gva.es?subject=
http://www.europedirect.gva.es/web/europe-direct-valencia/
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EUROPAOPORTUNITATS DE 
FORMACIÓ I OCUPACIÓ

formació i l'ocupació. Per aqueix motiu, fa dos anys, va elaborar 
i va publicar una Guia de adreces útils per a treballar i formar-
se a Europa, que va tenir una gran acollida entre el públic, 
sobretot entre els estudiants i professionals respectuosa amb 
el medi ambient). 

Us invitem a llegir-la, però, sobretot, que a utilitzar-la, perquè 
tragueu partit de la informació que conté i que us sentiu part 
activa d'aquest somni europeu que va començar a mitjan 
passat segle XX. 

València, desembre  2016
Daría Terrádez Salom
Directora general de Relacions amb la UE i l´Estat

mailto:europedirect_pre%40gva.es?subject=
http://www.europedirect.gva.es/web/europe-direct-valencia/
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PLOTEUS* 
(Portal on Learning Opportunities throughout the European Space) 
El portal sobre oportunitats d'aprenentatge en tot l'espai europeu 
PLOTEUS té com a objectiu ajudar estudiants, persones que 
busquen ocupació, treballadors, pares, orientadors i professors a 
trobar informació sobre com estudiar a Europa.   

+ informació: 
http://ec.europa.eu/ploteus/home_es.htm

MOOC
Els Mooc són Massive Online Open Courses" o cursos online massius 
i oberts. En aquesta plataforma es poden trobar cursos gratuïts molt 
interessants. El seu web disposa un buscador que facilita la busca del 
curs que necessites.

Els MOOC que oferix EPSO:
La finalitat de  curs online massiu i obert (un projecte pilot disponible 
per ara només en anglés) és proporcionar als candidats potencials 
una guia exhaustiva dels procediments de selecció de l'EPSO: les 
diferents etapes i proves, explicació de l'avaluació de competències, 
panorama de les condicions d'admissió, etc. 

+ informació:
http://mooc.es/ 

+ informació:
https://epso.europa.eu/content/welcome-epsos-brand-new-mooc_es

1. PROGRAMES, INTRUMENTS I PORTALS 
ÚTILS PER A LA FORMACIÓ A EUROPA

mailto:europedirect_pre%40gva.es?subject=
http://www.europedirect.gva.es/web/europe-direct-valencia/
http://mooc.es/
https://epso.europa.eu/content/welcome-epsos-brand-new-mooc_es
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SALTO YOUTH
SALTO-YOUTH és una xarxa de 8 centres de recursos que treballen 
en les àrees prioritàries de la UE dins del camp juvenil. 

Com a part de l'Estratègia d'Educació de la Comissió Europea, 
SALTO-YOUTH proporciona recursos d'estudi no formals per als 
treballadors joves i líders juvenils, també  organitza la formació 
i activitats per a crear contactes amb la finalitat de recolzar 
organitzacions i Agències Nacionals (NA) dins del marc d'ERASMUS+ 
de la Comissió Europea.

+ informació:
https://www.salto-youth.net/

BEQUES i PROGRAMES DE 
MOBILITAT

ERASMUS+
A través d'ERASMUS+, la Unió Europea recolza una àmplia 
sèrie d'activitats en els àmbits de l'educació, la formació, la 
joventut i l'esport en tots els nivells. 
Aquest programa se centra en l'aprenentatge formal i 
informal més enllà de les fronteres de la UE, amb vocació 
a la internacionalització obrint-se a tercers països amb 
els objectius de millorar l'ocupabilitat d'estudiants, 
professorat i treballadors. Les actuacions són molt 
àmplies i van més enllà de la formació acadèmica.  

2.

mailto:europedirect_pre%40gva.es?subject=
http://www.europedirect.gva.es/web/europe-direct-valencia/
https://www.salto-youth.net/
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Principals accions
1. Mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge (KA1).

> Dirigida 
• Estudiants i personal de l’àmbit de l’educació superior.
• Estudiants i personal de l’àmbit de la formació professional.
• Mobilitat per a estudiar un Màster ERASMUS+.
• Mobilitat per a estudiar un Màster ERASMUS MUNDUS.
• Jóvens que desitgen participar en intercanvis juvenils i programes 

de voluntariat.

> Objectiu
Millorar l'ensenyança i l'aprenentatge de les llengües, promoure 
l'àmplia diversitat lingüística i les consciències interculturals, i 
també la promoció d'una ciutadania europea.

2. Cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones 
pràctiques (KA2)

> Dirigida
• Professorats, formadors, docents, personal de l’administració 

i treballadors en l’àmbit de la joventut que desitgen ensenyar, 
formar-se o compartir la seua experiència.

• Organitzacions o institucions en els àmbits de l’educació superior 
per a reforçar el potencial empresarial, tant del personal com dels 
estudiants.

>  Objectiu
Contribuir a la cooperació, el treball en xarxa i l'aprenentatge entre 
iguals, i també el desenvolupament de competències i iniciatives 
empresarials, afavorint la inclusió, la igualtat i la participació social.

s

s

mailto:europedirect_pre%40gva.es?subject=
http://www.europedirect.gva.es/web/europe-direct-valencia/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_es#tab-1-1
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/higher-education_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/vocational-education-training_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/master-degree-loan_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/erasmus-mundus-joint-master-degrees_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/european-voluntary-service-events_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/european-voluntary-service-events_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_es#tab-1-2
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_es#tab-1-2
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EUROPAOPORTUNITATS DE 
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3. Suport a la reforma de les polítiques (KA3).

> Dirigida
• Institucions o organitzacions rellevants d’educació, formació i 

joventut que desitgen investigar nous mètodes estratègics i de 
desenvolupament de polítiques.

• Autoritats públiques que desitgen avaluar i provar polítiques 
innovadores.

• ONG i xarxes europees en àmbits de l’educació i la formació.
• Organitzacions en l’àmbit esportiu.

>  Objectiu
Donar suport a accions i iniciatives per al desenvolupament, la 
implicació i l'avaluació de polítiques, xarxes i ferramentes destinades 
a fomentar el diàleg i promoure l'educació superior europea.

4. Jean Monnet: Suport per a estudis i Investigació sobre 
la Integració Europea.
Programa especial destinat a fomentar l'ensenyança, la investigació 
i la reflexió en l'àmbit dels estudis sobre la integració europea. Les 
persones individuals no poden sol·licitar una directament, però poden 
beneficiar-se de les activitats que duguen a terme les institucions.

> Adreçada a
• Institucions d’educació superior de la UE o un altre país del món 

interessades o especialitzades en integració europea.

• Associacions de professors especialitzats en estudis d’integració 
europea.

• Xarxes interessades en integració europea.

mailto:europedirect_pre%40gva.es?subject=
http://www.europedirect.gva.es/web/europe-direct-valencia/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_es#tab-1-3
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https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/civil-society-cooperation-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/civil-society-cooperation-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform/erasmus-plus-key-action-3-european-policy-experimentations_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform/erasmus-plus-key-action-3-european-policy-experimentations_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/civil-society-cooperation-education-and_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_es#tab-1-5
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_es#tab-1-4
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_es#tab-1-4
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Beques ERASMUS + Ministeri d'Educació, 
Cultura i Esport.
Aquestes beques estan destinades als alumnes 
seleccionats per al programa de la beca ERASMUS+, en 
termes d'estudis o pràctiques, i que a més destaquen 
pel seu expedient i complisquen uns requisits. 

Els joves que compten amb aquesta beca, ho faran per disposar d'un 
títol oficial de nivell B2, equivalent o superior, en l'idioma en què es 
va a realitzar els estudis per als quals es demana l'ajuda de mobilitat.

Aquesta beca és una dotació econòmica extra, de 100 euros fins 
a la data de l'última convocatòria 2015/2016, que se suma a la 
beca ERASMUS+ en cada un dels tres grups de països.

SEPIE
El Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació és 
l'Agència Nacional per a la gestió, difusió, promoció i estudis d'impacte 
del nou programa Erasmus+ en l'àmbit de l'educació i la formació 
(2014-2020). A més, coordina i participa en Projectes nacionals i 
internacionals i té entre les seues funcions la de contribuir a una major 
internacionalització del sistema universitari espanyol.

+ informació:  
http://www.sepie.es/ 

http://www.sepie.es/
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Beques Argo 

ARGO és un programa de mobilitat del Ministeri d'Educació 
l'objectiu del qual és impulsar la formació complementària 
dels titulats de totes les universitats espanyoles, 
mitjançant l'atorgament d'ajudes econòmiques, a través de 
la realització de pràctiques en empreses en l'estranger. 

Les pràctiques formatives tindran per objectiu millorar la qualificació 
professional dels titulats universitaris, elevar el nivell de competència 
en idiomes estrangers i facilitar la internacionalització i inserció 
laboral posterior.

Les ajudes aniran destinades a subvencionar als titulats universitaris 
les despeses d'allotjament i manutenció, mitjançant una dotació 
mensual, despeses de viatge de trasllat i de tornada, visats, etc. Les 
dotacions mensuals s'abonaran periòdicament als beneficiaris de les 
ajudes. Aquestes oscil·len entre els 480 i els 1300 euros mensuals, 
depenent del país de destinació.

El programa ARGO té una duració de tres anys i es va a 
desenvolupar entre 2014 i 2017.  La concessió d'ajudes es va a 
realitzar de forma contínua fins al 31 de desembre de 2017. 

El termini de sol·licitud per a accedir a una ajuda ARGO està obert 
fins a l'1 de setembre de 2017. Al llarg de la convocatòria es va a 
concedir un total de 630 ajudes per a realitzar 330 pràctiques en 
empreses europees, 180 en EE.UU. I Canadà, 120 en empreses 
espanyoles o multinacionals amb seu a Àsia o Oceania.   

+ informació: 
http://www.becasargo.es/inicio/ 

mailto:europedirect_pre%40gva.es?subject=
http://www.europedirect.gva.es/web/europe-direct-valencia/
http://www.becasargo.es/inicio/
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Beques FAR

El programa de beques FAR promou la mobilitat d'estudiants 
d'últims cursos de totes les universitats espanyoles 
mitjançant la realització de pràctiques formatives de 
qualitat en empreses radicades a Europa, Àsia, Estats Units 
i Canadà. L'objectiu últim del programa és facilitar la seua 
inserció professional mitjançant la millora de les seues 
competències, aptituds i actituds. 

Per a l'estudiant constitueix un primer contacte amb la realitat 
professional del seu sector en un context internacional, la qual cosa li 
permet adquirir nous coneixements i habilitats. Per a l'empresa suposa 
comptar amb un col·laborador qualificat potenciant d'aquesta manera 
la seua relació amb altres mercats. 

El programa de Beques FAR va començar l'any 2002.  El  programa 
FAR té una duració de tres anys, i es va a desenvolupar entre 2015 i 
2018 sent la data límit inici de les estades el 31 de desembre de 2017.
La Assignació d'ajudes es produirà de manera continuada durant 
el dit període, i la duració de les estades és d'entre 5 i 6 mesos.  La 
convocatòria de la pròxima edició es podrà consultar en la web: 

+ informació:  
http://www.becasfaro.es/home.php  

mailto:europedirect_pre%40gva.es?subject=
http://www.europedirect.gva.es/web/europe-direct-valencia/
http://www.becasfaro.es/home.php
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Buscadors de beques
A continuació s'assenyalen algunes opcions per a buscar 
altres beques per a millorar la formació:
 

SEPIE
El Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació a 
posa a la seua disposició un complet buscador de beques on, 
tant professors, estudiants o investigadors, poden trobar tota la 
informació sobre aquestes ajudes:

+ informació:  
http://sepie.es/internacionalizacion/becasytitulaciones.html

Scholarship Portal 
Aquesta web integra oportunitats de finançament per a estudiar, 
treballar o investigar en un dels estats membres de la Unió Europea. El 
portal pretén estimular i ajudar els estudiants de tot el món a trobar i 
seleccionar aquelles beques apropiades per a estudiar a Europa. 

+ informació:  
http://www.scholarshipportal.eu/#basic  

European Funding Guide
És un buscador que proporciona ajuda per a trobar una beca, ajuda o 
subvenció per a finançar els estudis en la UE.

+ informació:  
http://www.european-funding-guide.eu/es 

k

mailto:europedirect_pre%40gva.es?subject=
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Punt d’Accés General
Pots consultar les beques, ajudes econòmiques, subvencions 
i premis convocats per l'Administració General de l'Estat i les 
comunitats autònomes

+ informació:  
https://goo.gl/8MEyf3

Recruiting Erasmus
És un portal que ofereix informació de beques de desenvolupament 
professional i posa en contacte estudiants internacionals (que 
cursen o hagen cursat part de la seua carrera fora d’Espanya) amb 
empreses que ofereixen beques o llocs de treball.

+ informació:  
http://www.recruitingerasmus.com/ 

mailto:europedirect_pre%40gva.es?subject=
http://www.europedirect.gva.es/web/europe-direct-valencia/
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3. INVESTIGACIÓ

CORDIS 
CORDIS és el Portal de la investigació i desenvolupament a 
Europa. És un servei europeu d'informació per a la formació 
i mobilitat d'investigadors, amb completa i actualitzada 
informació sobre convocatòries d'ajudes, notícies d'interés, 
esdeveniments, publicacions, etc. 

+ informació:  
http://cordis.europa.eu/es/home.html  

Portal per a la mobilitat dels investigadors  
La Comissió Europea ha llançat un portal per a fomentar i facilitar 
la mobilitat dels investigadors que estiguen buscant informació, 
oportunitats i ajuda. Proporciona dades precises d'ofertes de treball en 
l'Espai Europeu d'Investigació (ERA) i informació general sobre ajudes de 
mobilitat en els àmbits regional, nacional i europeu.  

+ informació: 
http://ec.europa.eu/euraxess/# 

Portal sobre mobilitat en el sector de ciències 
de la vida per a investigadors europeus 
Web que proporciona als investigadors de tot el món accés a 
informació sobre la mobilitat a Europa, i també sobre subvencions, 
beques, premis, llocs vacants, tallers i cursos pràctics en el sector 
europeu de les ciències de la vida. 

+ informació: 
http://lifescience.net
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Beques Marie Skłodowska-Curie 
Les distintes beques “Marie Curie” del VII Programa Marc de la UE, es 
destinen al finançament de la investigació i poden tenir com a destinataris 
tant a investigadors individuals (procedents d’Estats Membres o d’estats 
tercers, segons la modalitat) com a  centres i organismes d’investigació 
(universitats, instituts d’investigació, empreses, etc.) 

+ informació:
https://goo.gl/5HCgVn

APRENENTATGE D'IDIOMES

Hui en dia saber idiomes és una cosa molt necessària per al 
desenvolupament professional. En concret, la Unió Europea té ja  
24 llengües oficials, a les quals cal sumar les llengües cooficials 
en alguns dels seus Estat,  per la qual cosa és un factor molt 
rellevant a tenir en compte a l'hora de formar-se. A continuació se 
citen alguns instruments per a facilitar l'aprenentatge d'idiomes.

Escoles Oficials d'Idiomes
Les Escoles Oficials d'Idiomes ofereixen la possibilitat d'estudiar 
diferents llengües a preus assequibles. En la Comunitat Valenciana 
disposem d'una àmplia xarxa de centres oficials de nivell no 
universitari dedicats a l'ensenyança especialitzada d'idiomes.

EOI de la C.Valenciana: 
https://appweb.edu.gva.es/eoi/default.asp 

Web de l'Escola Oficial de València: 
http://mestreacasa.gva.es/web/eoivalencia/inicio 

4.
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Centres d'idiomes de les Universitats
Universitat de València 
https://goo.gl/gPX1G8

Universitat Politécnica de València 
http://cdl.webs.upv.es/

Universitat Jaume I 
https://goo.gl/Kdl0BC

Universitat d'Alacant · Centre Superior d'Idiomes 
http://www.csidiomas.ua.es/

IVAJ · Cursos d'idiomes en l'estranger  
Si ets jove, entre 14 i 35 anys, tens ganes de viatjar, 
conéixer altres cultures i, sobretot, practicar altres idiomes, 
pots inscriure't en els cursos d'idiomes en l'estranger que 
ofereix l'IVAJ. Els preus inclouen les classes de l'idioma 
triat, l'allotjament (en famílies, apartaments o residències 
d'estudiants), en molts casos la mitjana pensió i una pòlissa 
d'assistència mèdica durant tota l'estada.

+ informació 
http://www.ivaj.gva.es/cursos

Beques d'Idiomes del Ministeri
El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ofereix diferents beques per 
a facilitar l'aprenentatge d'idiomes: 

• Ajudes per a participar en els cursos d’immersió en llengua 
anglesa organitzats per la UIMP.

• Ajudes per a un curs intensiu d’immersió lingüística en anglés.

mailto:europedirect_pre%40gva.es?subject=
http://www.europedirect.gva.es/web/europe-direct-valencia/
https://goo.gl/gPX1G8
http://cdl.webs.upv.es/
https://goo.gl/Kdl0BC
http://www.csidiomas.ua.es/
http://www.ivaj.gva.es/cursos


22 europedirect_pre@gva.eswww.europedirect-valencia.info

• Programes d’Immersió lingüística en les colònies de vacacions 
per a estudiants de 1r i 2n d’ESO***

En el següent enllaç es pot trobar les convocatòries de les beques 
d'idiomes:

+ informació: 
https://goo.gl/DAsZGh 

El 'Segell europeu' 
El Segell europeu per a les iniciatives innovadores en 
l'ensenyança i l'aprenentatge de les llengües“ és una iniciativa de 
la Comissió Europea que té per objecte incentivar l'aprenentatge 
de llengües com a vehicle necessari per a una autèntica 
integració europea. 

Aquest guardó distingeix les experiències innovadores en el camp 
de l'ensenyança i l'aprenentatge de les llengües (inclòs el llenguatge 
de signes), ja siguen estrangeres, nacionals, regionals o pròpies de 
comunitats emigrants dutes a terme per la ciutadania.  

Hi ha dues modalitats:

• Modalitat A: Segell Europeu per a les millors activitats 
innovadores en l’ensenyança i l’aprenentatge de les llengües. 
(Institucions/Organismes)

• Modalitat B: Segell Europeu per al professorat a de llengües 
que haja destacat per la seua dedicació i professionalitat en 
l’ensenyança de llengües.

 
+ informació: 
http://www.sepie.es/iniciativas/sello/index.html 
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Centre Europeu per a l'aprenentatge de 
Llengües Modernes del Consell d´ Europa 
Institució del Consell d'Europa que té com a finalitat promocionar 
l'excel·lència i la innovació en l'ensenyança de llengües i ajudar els 
europeus a aprendre llengües de manera més eficaç. 

+ informació: 
http://www.ecml.at

Entre els instruments que ens brinda: 

Porfolio europeu
És un document en què els que estan aprenent o han aprés un 
idioma, ja siga en una institució educativa o fora d'ella, poden reflectir 
el seu aprenentatge de l'idioma i les seues experiències culturals. El 
portfolio conté un "passaport lingüístic" que el seu propietari actualitza 
regularment. El document també conté una "biografia lingüística" 
detallada que descriu les experiències  en cada idioma i que guia 
l'estudiant a l'hora de planejar i avaluar el seu progrés. 

Finalment, hi ha un "dossier" on es poden guardar exemples del treball 
personal. Aquest portfolio és exclusivament propietat de la persona 
que està aprenent un idioma. És una ferramenta que acompanyarà 
el seu procés d'aprenentatge d'idiomes durant tota la seua vida i 
pot servir per a avalar i documentar el seu aprenentatge d'idioma(s). 
Aquest portfolio, l'emet una institució autoritzada i pot utilitzar-se en 
qualsevol centre educatiu en què s'estudie.

+ informació: 
https://goo.gl/86Ryne
http://elp.ecml.at/ 
http://www.sepie.es/iniciativas/portfolio/papel.html

Eina d'autoavaluació: 
https://goo.gl/H76uOt
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ACREDITACIÓ D'IDIOMES
Entitats d'acreditació:

Escoles Oficials d'Idiomes 
Les Escoles Oficials d'Idiomes a més d'impartir classes certifiquen 
als alumnes que hagen superat els seus cursos i també organitzen 
proves de torn lliure. 

EOI de la C.Valenciana: 
https://appweb.edu.gva.es/eoi/default.asp 

Serveis Llengües de les Universitats 
Universitat de València 
https://goo.gl/5GcRbf

Universitat Politècnica de Valencia
http://cdl.webs.upv.es/

ACLES: Asociación Centros Lenguas Enseñanza Superior 
http://www.acles.es/

TOEFL Test Of English as a Foreign Language
www.ets.org

IELTS - International English Language Testing System
https://www.ielts.org
BULATS
http://www.bulats.org/es

5.
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Equivalències
Moltes són les vies per a acreditar les teues competències 
lingüístiques. Utilitza aquella que s'adapte al teu objectiu. 
Per a guiar-te, has de tenir en compte:

El Marc Comú Europeu de Llengües
En la Comunitat Valenciana, també pot ser d'interés el  Decret 
61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema 
de reconeixement de la competència en llengües estrangeres.

+ Informació:
https://goo.gl/kZ5Bda
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MÁSTERS

Nombroses Institucions ofereixen hui màsters que permeten 
obtenir una formació especialitzada de prestigi. Indiquem a 
continuació algunes opcions de com buscar màsters. 

Buscador de Másteres
Recordeu que en les vostres universitats també vos poden oferir 
recomanacions i més informació sobre els màsters en universitats 
europees, poden haver-hi inclús convenis entre  aquestes. 

A través d'Internet hi ha nombroses possibilitats per a obtenir 
informació de màsters, un exemple de buscador es pot trobar en 
l'enllaç següent:

+ Informació:
http://www.mastersportal.eu/

Es recomana contactar amb la Universitat de destinació per 
a obtenir informació més precisa i conéixer les opcions de 
finançament.

6.
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Opción Erasmus Mundus
Erasmus Mundus és el programa d'excel·lència de la Comissió 
Europea per a la cooperació i mobilitat internacional finançat 
per la Comissió Europea en l'àmbit de l'ensenyança superior 
d'acord amb els objectius de la política exterior de la Unió 
Europea.

• L’Acció 1 d’aquest programa, permet la realització de 
programes de màsters i doctorats conjunts internacionals 
amb una mobilitat de com a mínim dues Institucions 
d’Educació Superior participants en el consorci, i en completar 
els seus estudis reben un títol Conjunt Erasmus Mundus, o a 
falta d’això, diversos títols nacionals dels països participants 
en el programa.

• •L’Acció 2 permet realitzar estudis de grau, màster i doctorat, 
bé programes complets conduents a títols, o bé, estudis 
parcials conduents a crèdits reconeguts per la seua 
universitat d’origen.

+ Informació:
http://sepie.es/iniciativas/erasmus-mundus/index.html

https://goo.gl/aPGSI1
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INFORMACIÓ PER A PROFESSORS I 
ESCOLARS 

ETWINNING
Etwinning és la comunitat de centres escolars d'Europa. Ofereix una 
plataforma als equips educatius (professors, directors, bibliotecaris, etc.) 
dels centres escolars d'algun dels països europeus participants, per a 
comunicar-se, col·laborar, desenvolupar projectes o el que és el mateix, 
sentir-se i formar part de la comunitat educativa més atractiva d'Europa.

+ Informació:
https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm 

TEACHERS' CORNER
Si necessites material educatiu sobre la UE, el Racó del Professor 
compta amb tot tipus de material per a diferents grups d'edat. Si vols 
ensenyar als teus alumnes sobre el que fa la UE, com van ser els seus 
començaments o vols debatre les polítiques de la UE detingudament, en 
aquesta web podràs trobar la informació que busques.

+ Informació:
https://europa.eu/teachers-corner/home_es 

KIDS' CORNER
Descobreix de forma divertida el que és la Unió Europea, el paper que 
té en el desenvolupament i l'ajuda a altres països.
A través de jocs i passatemps disponibles en aquesta web 
s'aconsegueix acostar la realitat de la UE als xiquets/as.

+ Informació:
http://europa.eu/kids-corner/index_es.htm 

7.

mailto:europedirect_pre%40gva.es?subject=
http://www.europedirect.gva.es/web/europe-direct-valencia/
https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
https://europa.eu/teachers-corner/home_es
http://europa.eu/kids-corner/index_es.htm


29europedirect_pre@gva.eswww.europedirect-valencia.info
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AMPLIA LES TEUES CAPACITATS

SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU
El Servei Voluntari Europeu (SVE) és una experiència 
voluntària en l'estranger, finançada per la Comissió Europea, 
per a joves d'entre 17 i 30 anys.

El SVE és una experiència d'aprenentatge en l'àmbit de l'educació no 
formal, en la qual els voluntaris adquireixen competències personals, 
educatives i professionals, i també per a la seua integració social. 
Els voluntaris desenvolupen la seua activitat en un país diferent del 
seu. Aquesta activitat, no remunerada i sense ànim de lucre, es realitza a 
temps complet durant un període determinat en benefici de la comunitat. 

Els participants reben diners per a les seues despeses diàries. El SVE 
es realitza a través d'activitats organitzades en associacions legalment 
establides, que envien o acullen voluntaris. Els voluntaris participen en 
el SVE a través d'una organització d'enviament en el país on viuen i una 
organització d'acollida que els rep i alberga durant la missió. Els projectes 
duren entre 2 i 12 mesos, i com a voluntari pots treballar en molts camps.

Características:
• El SVE se realiza siempre en un país distinto al de residencia del 

voluntario/a y por un período que puede oscilar entre los dos y 
los doce meses.

• Se puede elegir un proyecto dentro de una amplia gama de 
actividades y campos, que se reflejan en una base de datos.

• El aprendizaje en el SVE se implementa con otras actividades 
formativas que se desarrollan durante al proyecto.

• Los voluntarios/as no substituirán nunca un puesto de trabajo.

* És important tenir en compte que només es pot realitzar el SVE una vegada.
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OPCIONS PER A TROBAR VOLUNTARIAT

1. Portal Europeu de la Juventut
A través de la web esmentada anteriorment en l'apartat 
d'Informació Pràctica a Europa podem realitzar una busca 
de projectes de voluntariat i d'associacions de voluntariat.

Busca general:
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es 

Busca Avançada:
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es#open 
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Es pot fer una recerca per país i per temes del projecte de voluntariat.

Important: 

• Indicar en Tipus d'acreditació si el que es busca es tracta d'una 
organització d'enviament o d'acollida.

• Si s'indica organització d'enviament s'obtindrà una selecció 
d'organitzacions que busquen voluntaris per a ser enviats a 
altres països a través d'associacions amb què tinguen acords.  
En aquest cas, en país de l'organització s'hauria d'indicar 
Espanya per a facilitar el tràmits.

• Si s'indica organització d'acollida s'obtindrà una selecció 
d'organitzacions que reben voluntaris de l'estranger. En aqueix cas,  
en país de l'organització s'hauria d'indicar el país en què es desitja 
realitzar el voluntariat.

Una vegada assenyalat els criteris apareixeran les opcions que 
s'acosten més a la busca. En les organitzacions que s'indiquen sempre 
apareixerà una forma de contacte a través de la qual es podrà obtenir 
informació més precisa.
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2. Portals complementaris                                           
    de busca d'ofertes SVE.

Cos Europeu de Solidaritat
El Cos Europeu de Solidaritat és una  iniciativa de la Unió 
Europea l’objectiu de la qual és crear oportunitats perquè els 
joves treballen com a voluntaris o col·laboren en projectes 
—en els seus mateixos països o en l’estranger— que 
beneficien comunitats i ciutadans de tot Europa. 

Per a inscriure’t en el Cos Europeu de Solidaritat has de tindre 17 anys, 
però no podràs començar el projecte fins que hages complit els 18. 
Hauràs d’acabar el projecte del Cos Europeu de Solidaritat abans de 
complir els 31 anys. 

+ informació:
https://europa.eu/youth/solidarity_es

Euroacció 
+ informació:
http://www.euroaccion.com/

3. EU Aid Volunteers
Organitzacions humanitàries necessiten més gent 
preparada per a ajudar les comunitats afectades per tot 
tipus de desastres. Eu Aid Volunteers ajuda els ciutadans 
europeus a contribuir en l'assistència humanitària a 
països on aquesta ajuda és necessària, contribueix a 
fer mes fort la resiliència i a construir les capacitats de 
comunitats locals. 
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Des de 2016 fins a finals de 2020, la iniciativa ajudarà 4.000 ciutadans 
europeus a ser formats i a ser enviats per organitzacions humanitàries 
a ajudar en projectes de tot el món. Activitats de capacitació local 
donaran ajuda a 4.400 persones en països afectats per tot tipus de 
desastres. Està planejat donar 10.000 oportunitats més a voluntaris 
que vulguen involucrar-se en projectes online. 

La iniciativa està oberta a gent de qualsevol tipus de formació, des 
de persones que no han participat amb anterioritat en un projecte 
de característiques semblants a aquells que tenen molta experiència 
en projectes humanitaris. Els voluntaris rebran la formació que 
necessiten, depenent del seu nivell d'experiència, per a assegurar-se 
que estan totalment preparats abans de ser enviats a un projecte. 

+ Informació:
https://goo.gl/dCKe4v

Per a veure les vacants:
https://goo.gl/ieCc7f 

TREBALL D’ESTIU

El treball d'estiu és una forma de viatjar i de gaudir d'una 
experiència diferent per a conéixer una altra cultura i 
aprendre un idioma. Pel que és important tenir-ho en 
compte com una opció des de joves.
El SEPE ha elaborat una guia molt completa de treball a l'estiu on es 
pot trobar informació tant de treball d'Au-pair, com en creuers, en 
hostaleria, treball de socorrista, en parcs aquàtics i arreplegant fruita. 
La guia es pot veure en l'enllaç següent:

+ Informació:
https://goo.gl/TuWPw3
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PRÀCTIQUES

Erasmus intern. org 
Les institucions participants en el programa Erasmus+ han 
manifestat sovint que, dins de la gestió de mobilitats de 
pràctiques, una de les tasques que presenta més dificultat 
és la cerca d’empreses interessades a acollir estudiants.

Per a facilitar aquesta activitat, les agències nacionals del 
programa Erasmus+ han acordat utilitzar una plataforma 
comuna per a la publicació d’ofertes de pràctiques. Aquesta 
ferramenta ha sigut desenvolupada per l'Erasmus Student 
Network (ESN), una associació internacional d’estudiants sense 
ànim de lucre, i es preocupa especialment de la qualitat de les 
pràctiques oferides.

La plataforma permet a les empreses registrar les seues ofertes 
de pràctiques i als estudiants i organitzacions buscar empreses 
interessades, amb unes opcions de filtratge que fan possible 
realitzar cerques adequades als objectius de cada institució.

Accés a la plataforma: 
http://erasmusintern.org

1.
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Programa Eurodyssée 
Eurodyssée és un programa d'intercanvi de l'Assemblea 
de Regions d'Europa que permet als joves (entre 18 i 30 
anys) que busquen ocupació beneficiar-se d'un període de 
pràctiques remunerades en altres estats europeus. 
Les estades Eurodyssée poden oscil·lar entre 3 i 7 mesos.

Ofertes de pràctiques
https://goo.gl/R7hAq9

Full de sol·licitud
https://goo.gl/KxcXlL
https://goo.gl/vLtVfq

+ informació: 
http://www.eurodyssee.eu/es/
https://goo.gl/sT5dQx

Punt de contacte a la Comunitat Valenciana:
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic 
Direcció General de Finançament i Fons Europeus - Servei del Fons 
Social Europeu Programa Eurodisea 
C/ Banys de l'almirall, 8   46003 València  

Número de telèfon: 
0034 961 206 859 

Adreça electrònica:
E-mail: eurodisea@gva.es

mailto:europedirect_pre%40gva.es?subject=
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Drop'pin Eures
Drop'pin Eures és una xarxa l’objectiu de la qual és 
mobilitzar i posar en acció totes les idees i recursos per 
a contribuir a millorar l’ocupabilitat dels joves d’Europa 
posant-los en contacte amb organitzacions. 

Pretén convertir-se en el punt triat per organitzacions de tot 
Europa per a trobar socis, desenvolupar i promocionar les seues 
oportunitats per als joves, i on els joves troben una màxima 
varietat d'oportunitats de millorar les seues qualificacions i la seua 
ocupabilitat.

+ informació: 
https://ec.europa.eu/eures/public/en/opportunities

mailto:europedirect_pre%40gva.es?subject=
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PRÀCTIQUES EN LES INSTITUCIONS DE LA 
UNIÓ EUROPEA

Els períodes de pràctiques poden dur-se a terme en molt 
diversos àmbits i permeten veure de prop el treball de la 
UE. El contingut del lloc de treball depén en gran manera 
del servei a què estiga assignat el becari. La majoria dels 
períodes de pràctiques duren al voltant de cinc mesos, 
però açò pot variar en funció de la institució o l'agència per 
a la qual es treballe.

Què hauria de fer?
Als becaris en pràctiques hom els confia el mateix tipus de tasques 
que als graduats i llicenciats contractats recentment. En la pràctica 
aquestes tasques poden consistir a organitzar grups i reunions de 
treball, reunir informació i documentació, preparar informes i contestar 
consultes, i també participar en les reunions d'unitat i en altres 
activitats. 

També hi haurà altres tasques més específiques de cada departament 
en qüestió: el treball dels juristes de la Comissió és prou diferent del 
dels economistes del Tribunal de Comptes o al dels administradors del 
Parlament.
  

Qui pot sol·licitar els períodes de pràctiques?
Poden sol·licitar-los els titulats universitaris en qualsevol disciplina, 
sempre que disposen ja del títol oficial (normalment es pot presentar 
un certificat si encara no s'ha rebut el títol). Contràriament al que 
ocorre amb els llocs de treball permanents, per a poder sol·licitar els 
períodes de pràctiques no cal ser ciutadà de la UE. De fet hi ha un 

c
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nombre reduït de places reservades a ciutadans de països no membres de la 
UE. El que sí que s'exigeix habitualment és que es dominen dues llengües de 
la UE. El fet de comptar amb experiència de treball i d'haver completat cursos 
de postgrau es considera un plus, però no sol ser necessari.  

Rebria alguna remuneració a canvi?
La majoria de les pràctiques són remunerades i la beca sol rondar entorn dels 
1.000 euros al mes.
 

On hauria de treballar?
Igual que la majoria dels llocs de treball de la UE, els períodes de pràctiques 
solen realitzar-se a Brussel·les o Luxemburg, però no cal oblidar agències, 
radicades en altres ciutats. 

+ informació: 
https://goo.gl/gHNP59

mailto:europedirect_pre%40gva.es?subject=
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CUADRO RESUM PRÀCTIQUES

Institució Duració Remuneració Data final Data d´inici

Comissió Europea 5 mesos Sí, al voltant de 
1.100 € vegeu web 1 Octubre

1 Març

Parlament 
Europeu

5 mesos

Fins a 3 mesos 
(no remunerat)

Sí, al voltant de 
1.200 €

No

15 Maig
15 Octubre

Al  menys 
3 mesos abans de 

la data d'inici

1 Octubre
1 Març

1 Gener
1 Maig

1 Setembre

Servei Europeu 
d'Acció Exterior 9-18 mesos 2.300-3.000 € vegeu web vegeu web

Consell Europeu 5 mesos Normalment
31 d'Agost de 

l'any anterior de 
les pràctiques

1 Febrer
1 Setembre

Tribunal de Justícia 5 mesos Sí 1 Octubre
1 Maig

1 Març
1 Octubre

Tribunal de Comptes 5 mesos
Normalment, 
al voltant de 

1.100 € 
Continu Variable

Comité Econòmic i 
Social 5 mesos Sí 30 Septiembre

31 Març
16 Febrer

16 Setembre

Comité de les 
regions 5 mesos Sí, al voltant de  

1.000 €
30 Setembre

31 Març
16 Febrer

16 Setembre

Defensor del Poble 4-12 mesos Sí, remuneració 
acordada cas per cas

30 Abril
31 Agost

1 Setembre
1 Gener

Banc Central 
Europeu Variable Sí, 1.050€ o 1.900€ 

depén de les funcions
No fixat, 

veure web Variable

Per a poder accedir a una taula amb les pàgines web de cada una de les 
pràctiques punxa en el següent enllaç, on a més podràs trobar altres 
organismes europeus que ofereixen pràctiques (Agències Europees, 
Fundacions, ...): 
http://europa.eu/epso/doc/traineeshipsguide_en.pdf 

mailto:europedirect_pre%40gva.es?subject=
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Una opció per a estar al dia de les pràctiques oferides és a través de 
la REPER. La Representació Permanent davant la Unió Europea, a 
través de la seua Unitat de Suport a la presència d'espanyols en les 
Institucions europees, també informa sobre pràctiques professionals.
La REPER elabora un butlletí quinzenal sobre pràctiques en les 
Institucions Europees que es pot trobar en l'enllaç següent:

https://goo.gl/f3zvWj

També és possible seguir en Twitter a la Unitat de Suport de la REPER 
[@UDAreper] on s'ofereix informació actualitzada de les convocatòries.
Per a més enllaços d'interés relatius a pràctiques en Institucions UE:

https://goo.gl/ywe58E

NO OBLIDES CONSULTAR LA NOSTRA WEB I LES XARXES SOCIALS ON 
INFORMEM DE FORMA ACTUALITZADA DE LES OFERTES DE PRÀCTIQUES 
I POSSIBILITATS D'OCUPACIÓ EN LES INSTITUCIONS EUROPEES:

Facebook 
https://www.facebook.com/GVA-EuropeDirect-Valencia-154608401276814/
Twitter  
https://twitter.com/EuropeDirectVal 
Instagram  
https://www.instagram.com/europedirectvalencia/?hl=es 
Web:
http://www.europedirect-valencia.info  

mailto:europedirect_pre%40gva.es?subject=
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EURES · EL PORTAL EUROPEU DE LA 
MOBILITAT PROFESSIONAL

Tot ciutadà europeu té dret a residir i treballar en un 
altre Estat membre de la Unió Europea en les mateixes 
condicions que qualsevol ciutadà d'aquell país. 

Què és EURES? 
EURES és una xarxa de cooperació creada per a facilitar la lliure 
circulació de treballadors dins dels 28 Estats membres de la UE, 
Suïssa, Islàndia, Liechtenstein i Noruega.

La xarxa està composta per l'Oficina Europea de Coordinació, les 
Oficines Nacionals de Coordinació, els socis d'EURES i els socis 
d'EURES associats.

Els socis de la xarxa poden ser serveis públics d'ocupació, serveis 
privats d'ocupació, sindicats, organitzacions patronals i altres agents 
del mercat laboral. Els socis faciliten informació i ofereixen serveis de 
col·locació i contractació als ocupadors i als sol·licitants d'ocupació 
mentres que les Oficines de Coordinació, tant l'europea com les 
nacionals, supervisen l'organització d'activitats a escala europea i 
nacional respectivament.

Així mateix, EURES exerceix una funció important en la facilitació 
d'informació específica i ofereix serveis de col·locació que redunden 
en benefici dels ocupadors i treballadors fronterers de les regions 
transfrontereres europees.

En la pràctica EURES ofereix els seus serveis a través del seu 
portal i d'una xarxa humana que compta amb aproximadament 
1.000 consellers EURES que estan en contacte permanent amb 
sol·licitants d'ocupació i ocupadors de tota Europa.

mailto:europedirect_pre%40gva.es?subject=
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Qui pot utilitzar els serveis d'EURES?  
Sol·licitants d'ocupació, interessats a traslladar-se a un altre estat 
membre i empresaris que desitgen contractar personal procedent 
d'altres països. 

Informació per països
https://goo.gl/Nm1h6X

+ informació: 
Portal EURES: 
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
Portal EURES · Servef: 
http://www.servef.gva.es/trabajareneuropa
Facebook EURES Espanya: 
https://www.facebook.com/EuresSpain
Twitter EURES Espanya: @EuresSpain – link:
https://twitter.com/euresspain 
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Punt de contacte a Alacant/
Carlos Pastor Ventura

SERVEF · Servei Valencià 
d'ocupació i formació 
c/Pintor Lorenzo Casanovanº 6, 
03003 · Alacant
Tel. +00 34 965 900 392 
eures_alicante@gva.es 

Llengües de contacte: anglés, 
francés, espanyol 

Punt de contacte a Castelló/
-
SERVEF · Servei Valencià 
d'ocupació i formació 
Servei gestió administrativa i 
centres. 
C/ Historiador Viciana, 8-4t. 
12002 · Castelló
Tel. +0034 964 558 669 

eures_castellon@gva.es 

Llengües de contacte: anglés 
(en), espanyol

Punt de contacte a València/
Diego Moliner Villodre
SERVEF · Servei Valencià 
d'ocupació i formació 
Av. Baró de Càrcer, nº 36, 
46001 · València 
Tel. +0034 961 271 924

eures-valencia.moliner@sepe.es

Llengües de contacte: anglés, 
francés, espanyol

Julia Roca Sebastia
SERVEF · Servei Valencià 
d'ocupació i formació 
Av. Baró De Càrcer, nº36,
46001 ·  València 
Tel. +0034 961 271 924

eures-valencia.roca@sepe.es

Llengües de contacte: francés, 
espanyol

**Des del Portal d'EURES pots 
localitzar un conseller en una altra 
ciutat fent clic en l'apartat Busca   
de consellers EURES**
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Ajudes a la mobilitat EURES /

EL TEU TREBALL EURES · FSE 
“El teu Treball EURES-FSE” és un projecte del Servei Públic d'Ocupació 
Estatal (SEPE) cofinançat pel FSE, per a donar suport financer a 
treballadors desocupats perquè realitzen entrevistes de treball o 
s'incorporen a un lloc de treball, aprenentatge o pràctiques en un país 
de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa, diferent del de residència, i/o per 
a realitzar un curs d'idiomes vinculat a les necessitats del lloc.
 
https://goo.gl/UW5FKj

LA TEUA PRIMERA OCUPACIÓ EURES 
És un projecte per a donar suport financer a joves d'edats entre 18 
i 35 anys en la busca d'ocupació en un país de la UE diferent del de 
residència i a empreses interessades en la contractació de treballadors 
joves procedents d'altres països de la UE.

https://goo.gl/aKrGZT

https://goo.gl/h0l1Te
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LA GARANTIA JUVENIL: 
INVERTIR EN LA JOVENTUT
La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea 
que té com a objectiu que els joves entre 16 i 29 anys 
que no estiguen cursant estudis, formació ocupacional o 
no tinguen ocupació, puguen rebre una oferta d'ocupació, 
d'educació o formació després d'haver finalitzat els seus 
estudis o quedar desempleats.

Per a ser beneficiari de la garantia juvenil han de complir-se una 
sèrie de requisits:

• Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels 
Estats part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben 
a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També 
podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per a 
residir en territori espanyol que habilite per a treballar.

• Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.

• Tindre més de 16 anys i menys de 30 en el moment de sol·licitar 
la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

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

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

• Presentar una declaració escrita de tenir interés a participar en el 
Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de 
participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el 
marc de la Garantia Juvenil.

c
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MOLT IMPORTANT

1. Has d'inscriure't en el registre telemàtic del sistema de Garantia 
Juvenil en la web següen:
https://goo.gl/K4b8mp

2. Una vegada t'hages inscrit pots accedir al sistema en l'enllaç 
següent:
https://goo.gl/qw9Yrgl 

Lloc oficial · GVA 

http://www.garantiajuvenil.gva.es/

IVAJ · Punts d'informació Garantia Juvenil 
https://goo.gl/v5xnZV

+ informació: 
Comisión Europea: 
https://goo.gl/Qnpejk
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LA CARRERA PROFESSIONAL EN                
LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA
Les institucions de la UE ofereixen als ciutadans 
europeus un multitud de possibilitats i un entorn de treball 
multicultural i multidisciplinari. 

Tipus d'ocupació /

Funcionaris   
Els funcionaris integren la Funció Pública de la UE i es divideixen 
en distints grups funcionals: administradors (AD), assistents (AST) i 
assistents-secretaris (AST/SC).

Els administradors es dediquen generalment a l'elaboració de 
polítiques i l'aplicació de la legislació de la UE i a tasques d'anàlisi i 
assessorament. La UE ofereix una àmplia gamma d'oportunitats de 
carrera per a titulats universitaris en administració, dret, finances, 
economia, comunicació, ciències i moltes altres especialitats.. 

Els assistents solen exercir tasques de suport (secretaria, tasques 
administratives i comptables, comunicació, desplegament i aplicació 
de mesures, etc.) en el funcionament intern de les institucions, 
particularment per a assumptes de pressuposts i finances, personal, 
informàtica i gestió de documents. 

Els assistents-secretaris solen exercir tasques de gestió d'oficina i 
suport administratiu, com preparar expedients, organitzar i coordinar 
reunions, i moltes altres activitats de suport d'equips, gestionaris o 
altres serveis de les institucions de la UE. 

La selecció dels funcionaris es fa per EPSO-La Oficina Europea de 
Selecció de Personal. 
+ info:
https://goo.gl/tsZFo7
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Criteris d'admissió / 
Els candidats a un lloc de treball en les Institucions i Òrgans de la UE 
han de reunir amb caràcter general les condicions següent:

• Ser ciutadans d’un Estat membre de la Unió Europea. 

• Tindre tots els drets de ciutadania.   

• Haver complit totes les seues obligacions pel que fa al servei 
militar.   

• Posseir un coneixement profund d’una de les llengües oficials de 
la Unió Europea i un coneixement satisfactori d’una altra.  

• Disposar de les qualificacions i l’experiència professional que 
exigisca cada convocatòria. 

Procés de selecció /
Els processos de selecció d'EPSO, convocats normalment amb 
periodicitat anual, comporten amb caràcter general la superació de 
dues proves: una prova d'admissió que es realitza en els distints 
estats membres i una prova d'avaluació que té lloc a Brussel·les. 

En la fase d'admissió s'avalua la competència del candidat 
mitjançant proves per ordinador que valoren la seua capacitat 
cognitiva (raonament verbal, numèric i abstracte) i el seu criteri 
davant de situacions hipotètiques i de competència professional, 
depenent del perfil sol·licitat. 

En la fase d'avaluació es valoren les competències i els 
coneixements relacionats amb el lloc de treball i amb les aptituds 
sol·licitades. L'avaluació s'efectuarà en el segon idioma dels 
candidats (anglés, francés o alemany), excepte en perfils que 
requerisquen coneixements lingüístics específics.

Es publica informació detallada sobre cada oposició en la web 
d'EPSO i en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
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La llista de reserva 
Els candidats que superen la fase d'avaluació passen a formar part 
d'una "llista de reserva", que constitueix una base de dades a partir 
de la qual les institucions de la UE poden triar el personal que haja 
superat els procediments de selecció. 

En els perfils d'ocupació més comuna, les llistes de reserva seran 
vàlides fins que concloga el cicle d'oposicions de l'any següent per al 
perfil corresponent (açò és, només durant un any). 

+ informació:   
http://europa.eu/epso/doc/selection_procedure_en.pdf

Agents contractuals 
Els agents contractuals (CAST) es contracten per a realitzar tasques 
auxiliars manuals i administratives o per a proporcionar una capacitat 
addicional quan no es disposa del nombre suficient de funcionaris 
amb les qualificacions requerides. 

Treballen per una duració determinada màxima, sovint amb un 
contracte inicial més breu de 6-12 mesos, segons el tipus de treball. 
En alguns organismes de la UE és possible que el contracte passe 
a ser de duració indeterminada. Hi ha llocs d'agents contractuals 
per a tota una sèrie d'ocupacions que requereixen distints nivells de 
qualificació, d'acord amb quatre grups funcionals:

• I. Tasques auxiliars manuals i administratives
• II. Tasques d’oficina i secretaria, gestió administrativa i 

equivalents
• III. Tasques d’execució, redacció, comptabilitat i tasques 

tècniques equivalents
• IV. Tasques d’assessorament, administratives, lingüístiques i 

tècniques equivalents.

La selecció dels agents contractuals es fa per EPSO-l'Oficina 
europea de Selecció de Personal.
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Personal temporal 
Solen contractar-se per a l'execució de tasques altament 
especialitzades o delimitades en el temps durant un màxim de sis 
anys. Els concursos de selecció d'agents temporals solen anar a 
càrrec de les pròpies Institucions i Agències de la UE, per la qual 
cosa la informació relativa a les oportunitats en aquesta categoria 
ha de consultar-se en les pàgines web d'aquestes.

Personal eventual 
En alguns casos, les Institucions recorren a la contractació de 
personal local per a contractes immediats i de curta duració (fins 
a 6 mesos), a través d'agències de treball eventual. Les persones 
interessades en una oportunitat d'aquest tipus han de posar-se 
en contacte directament amb les agències de treball temporal a 
Brussel·les i a Luxemburg. 

Experts Nacionals en Comissió                        
de Serveis (ENCS) 
Les Institucions disposen de llocs destinats a Experts Nacionals en 
Comissió de Serveis: funcionaris de les Administracions dels estats 
membres, d'organitzacions internacionals o persones empleades en 
el sector públic, que es desplacen temporalment a treballar per a una 
Institució de la UE. Aporten a la UE la seua experiència i contribueixen, al 
seu retorn, a acostar les polítiques i els procediments de la UE a la seua 
administració d'origen.

Els ENCS se seleccionen mitjançant un procediment específic. Per a 
més informació pot adreçar-se a:

+ informació: 
http://ec.europa.eu/civil_service/job/sne/index_es.htm  
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Assistents parlamentaris
Consulta la web del Parlament Europeu per a obtenir informació 
sobre els assistents parlamentaris que treballen per als diputats al 
Parlament Europeu.

Pots consultar també les pàgines web de cada grup polític per 
a obtenir informació sobre els seus propis procediments de 
contractació.

Intèrprets independents acreditats  
Els intèrprets intependents (Freelance) treballen junt amb els 
intèrprets interns. No hi ha requisits de nacionalitat i es consideren 
totes les llengües.
Els candidats que superen unes proves s'inclouen en una llista comuna 
d'intèrprets independents acreditats. Els detalls de les condicions i el 
formulari de candidatura en línia només estan disponibles en la pàgina 
web interinstitucional «Interpretar per a Europa». 

+ informació sobre intèrprets Freelance:
http://europa.eu/interpretation/accreditation_en.htm  

mailto:europedirect_pre%40gva.es?subject=
http://www.europedirect.gva.es/web/europe-direct-valencia/
http://europa.eu/interpretation/accreditation_en.htm


53europedirect_pre@gva.eswww.europedirect-valencia.info

EUROPAOPORTUNITATS DE 
FORMACIÓ I OCUPACIÓ

EPSO · 
Oficina Europea de Selecció de Personal 

Representació permanent davant la UE
En el marc del Pla de Foment de Presència d'Espanyols 
en les Institucions Europees, la Representació Permanent 
davant la UE., a través de la seua Unitat de Suport, anuncia 
les convocatòries de processos selectius, organitza 
activitats de formació per a la seua preparació, orienta els 
empleats públics espanyols interessats a desenvolupar 
una experiència professional en la Unió Europea i facilita 
informació sobre les possibilitats de realitzar pràctiques 
professionals diverses.

Així mateix, la Unitat de Suport organitza activitats de formació 
per a la preparació de processos selectius per a Administradors 
i Assistents, tant de la primera fase (preselecció), basada en 
preguntes de tipus test per ordinador, com de la segona fase 
(selecció), basada en les proves que es desenvolupen en un 
centre d'avaluació (estudi de casos, entrevista, exposició oral, 
exercici de grup etc...).

En el següent enllaç es pot veure un resum elaborat per la REPER 
dels procediments de selecció més freqüents gestionats per EPSO:

+ informació: 
https://epso.europa.eu/home_es
https://goo.gl/CAj5lL
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INFORMACIÓ PRÀCTICA PER  A                            
LA TEUA MOBILITAT

"Curriculum Vitae" Europass 
l document de Mobilitat Europass és un document 
personal que registra un període d'aprenentatge específic 
seguit pel seu titular, en un país europeu diferent del seu, 
que permet comunicar millor les seues experiències i, en 
especial, les competències adquirides.

Està concebut per a expedir-se a cada persona que realitze una 
experiència de mobilitat en qualsevol país europeu, independentment 
de la seua edat o nivell educatiu. 

Aquesta web ofereix informació per a matricular-se en un programa 
educatiu o formatiu en un altre país, buscar ocupació o realitzar 
una experiència laboral en l'estranger. És molt interessant poder 
presentar els estudis, capacitats i experiència laboral d'una manera 
comprensible i unificada. Al curriculum vitae (CV) Europass se li poden 
adjuntar altres documents Europass, és especialment rellevant 
la Carta de Motivació que també té un apartat en la web amb 
assistència per a poder completar-la. 

+ informació: 
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
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Els meus drets com a treballador a Europa i 
en el Espai Econòmic Europeu

Aquesta web informa dels drets dels treballadors que es desplacen 
dins de la UE i d'altres drets relacionats, i enumera les restriccions que 
regeixen per als treballadors de països de recent incorporació a la UE. 
També resumeix els drets dels nacionals de països no pertanyents a la 
UE per a treballar en un estat membre. 

+ informació: 
https://goo.gl/nX6iKz 

Your Europe
Dins de la web de la Unió Europea pots trobar un servei molt útil 
per a obtenir informació de multitud de temes. En aquest espai 
hi ha diferents apartats que pretenen facilitar el coneixement 
dels ciutadans europeus en relació amb determinats aspectes 
rellevants en el dia a dia com ho són:

• Viatjar

• Treball i jubilació

• Vehicles

• Tràmits de Residència,

• Educació i Joventut

• Salut

• Família

• Consumidors

Des de LA TEUA EUROPA podràs conéixer els teus drets com a 
ciutadà europeu, les gestions que has de realitzar en alguns processos, 
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les oportunitats que pots aprofitar, ajuda i consells per a actuar en 
determinades circumstàncies... Aprofita els recursos que t'ofereix la UE.

+ informació: 
https://goo.gl/MSuHal

Embaixades i consolats i altres punts de 
contacte
A l'hora de viatjar per la Unió és important tenir dades sobre punts de 
contacte davant de qualsevol eventualitat o necessitat d'informació.

Ambaixades i consolats:
https://goo.gl/Avjqj4

Xarxa de punts Europe Direct: 
https://europa.eu/european-union/contact_es 

Fòrums i Guies
Cuan et trasllades a un altre país és important tenir informació sobre 
diferents aspectes de la vida quotidiana en el mateix. Per això, és 
recomanable visitar uns quants fòrums en què la persones poden 
comentar les seues impressions i consells per a adaptar-se millor
 Per exemple:

Guia de la Comissió sobre la vida i treball en cada país:
https://goo.gl/kAUzay

Fòrum d'informació:   
https://www.justlanded.com/espanol   
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Targeta Sanitària Europea
Es tracta d'una targeta gratuïta que permet accedir a l'atenció 
sanitària pública —necessària per motius mèdics— durant una 
estada temporal en qualsevol dels 28 Estats membres de la UE, 
a més d'Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa, en les mateixes 
condicions i al mateix cost (l'assistència és gratuïta en alguns països) 
que les persones assegurades en aqueix país.

+ informació: 
https://goo.gl/37ciRc
https://goo.gl/47Dg81

Portal Europeu de Joventut 
El portal ofereix als joves un gran nombre de recursos per a poder 
estudiar, treballar, fer tasques de voluntariat, viatjar o aconseguir 
informació general sobre Europa. 

+ informació: 
http://europa.eu/youth/es
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Reconeixement de qualificacions  

Xarxa NARIC
ENIC NARIC és una xarxa que proporciona informació sobre 
reconeixement de diplomes estrangers, graus i altres qualificacions, 
sistemes educatius en tots els països estrangers i el propi país 
d'origen, i també oportunitats per a estudiar fora, incloent-hi 
informació sobre préstecs i beques escolars, i també consells en 
qüestions pràctiques relatives a mobilitat i equivalències. 

+ informació: 
https://goo.gl/7TfVRY

Acreditació de títols espanyols per a produir 
efectes en l'estranger

En la web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport es pot trobar 
informació sobre acreditació i legalització de títols espanyols en 
aplicació de la Directiva 2005/36/CE i la legalització de documents 
acadèmics universitaris oficials que han de produir efectes en la Unió 
Europea i en l'estranger: 

+ informació: 
https://goo.gl/VMrhYN
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