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Dades: Dimecres, Juny 6, 2018 - 10:00 - 14:30
Adreça: Sant Oleguer, 6-8
Població: 08001 Barcelona
Mostra mapa: Mostra mapa intentant obtenir les coordinades des dels camps adreça i ciutat.
Públic al qual s'adreça: Assessors/es i professionals de Mobilitat Internacional
El proper 6 de juny es celebrarà una jornada històrica. Des de l’Associació Catalana de Professionals de les
Polítiques de Joventut (AcPpJ) et convidem a participar a la primera trobada de professionals de l’àmbit de la
mobilitat internacional. Amb els següents objectius:

Conèixer-nos entre els/les professionals de la mobilitat internacional del territori així com els serveis que
liderem i les característiques d’aquests.
Establir un conjunt de reptes i necessitats del sector i buscar formes d’afrontar-les de forma conjunta i
col•laborativa.
Vetllar per la qualitat del servei de la mobilitat a través del reconeixement de la professió.
Compartir informació de dades i informes sobre el nostre àmbit d’actuació.
La trobada tindrà lloc el proper dimecres 6 de juny, de 10 a 14:30h al Centre d’Informació i Assessorament per a
Joves (CIAJ), al carrer Sant Oleguer 6-8 de Barcelona.
Programa provisional
10 h. Benvinguda.
10:15. Presentació dels serveis i els/les professionals.
10:45. Bones pràctiques.
11:40. Coffee break.
12:00. Reptes de la mobilitat possibles solucions: treball en grup.
13:00. Presentació de les conclusions.
13:30. Propers passos i comunicació interna. Propostes de noves trobades. Plataforma de treball intern. Altres.
Oficina del Pla Jove. Recinte Mundet - Edifici Migjorn, 4a planta. 08035 Barcelona. T. 934 022 556
Page 1 of 2

Trobada de professionals de l’àmbit de la mobilitat internacional
Publicat a Tag #joventut (http://joventut.diba.cat)
14:15. Tancament de la trobada.
14:30. Dinar (optatiu) Dinar a càrrec del participant (preu màxim del menú 13 euros).
Si hi estàs interessat/da, no t’ho pensis i inscriu-te el més aviat que puguis. Les places són limitades.
Si t'interesa però no pots venir, pots omplir la inscripció on recollirem les dades del servei per fer un directori de
serveis de mobilitat internacional, a més de posar-te al corrent de noves trobades.
Inscripcions: goo.gl/forms/BWlw7Lrkq8WBHli92 [4]
Si tens qualsevol dubte pots contactar a: mobilitatjove@bcn.cat [5]
Etiquetes: Mobilitat internacional
Etiquetes: joventut
Etiquetes: AcPpj trobades de professionals de joventut
Etiquetes: #formació #mobilitat #internacional #feina #estranger
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