
  
 

 

 

TLN Mobilicat: Beques de pràctiques a Itàlia i Portugal 
 

Nexes Intercultural de Joves per Europa 
 

Nexes és una associació juvenil que treballa per promoure la interculturalitat i la participació activa dels 
i les joves a la societat i al món a través de projectes de mobilitat internacional. 
 
Des dels seus inicis, l'any 1999, Nexes ha treballat per promoure que els i les joves puguin fer 
pràctiques professionals a l’estranger, tant acollint grups internacionals, com enviant joves a projectes 
internacionals en el marc de diversos programes que fomenten la mobilitat de pràctiques professionals. 
Al llarg de la seva trajectòria, Nexes ha conformat una xarxa de partenariat internacional a diversos 
països i en diversos sectors, i ha desenvolupat una metodologia de treball basada en l’adquisició de 
competències clau i transversals. 
 

Programa 
 
Programa: TLN Mobilitat, Garantia Juvenil, Fons Social Europeu. 
Responsable de subvenció local: Servei d'Ocupació de Catalunya 
 

Finalitat del projecte 
 
Amb la millora de coneixements, habilitats i competències, mitjançant experiències formatives a 
l’estranger, aconseguir la incorporació al mercat de treball de joves inscrits al Programa de Garantia 
Juvenil. 
 

Destinataris i destinatàries 
 
- Joves de 18 a 29 anys. 
- Inscrits/es a la Garantia Juvenil  
- Inscrits/es com a Demandants d’Ocupació No Ocupats al Servei d’Ocupació de Catalunya  
- Que hagin finalitzat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà o un Cicle Formatiu de Grau Superior o un 
Certificat de Professionalitat de nivell 2. En cas de que hi quedin places lliures, es podran enviar també 
joves amb titulacions universitàries. 
- Que no tinguin experiència laboral en l’àmbit de l’especialització. Nota: Per “No Experiència” s’entén 
no haver treballat en l’àmbit de l’especialització, o haver-ho fet menys d’un mes. Les pràctiques 
curriculars no compten. 
 

Activitats 
 
Prèvies al desplaçament (1 mes). Amb Nexes Interculturals de Joves per Europa: 
- 60h de formació lingüística (italià o portuguès segons correspongui).  
- 20h de formació intercultural. 
- Procés d’orientació individualitzat. 
 
Durant l’estada al país estranger (3 mesos). Amb la organització sòcia de Nexes a la ciutat de destí: 
- 20h de formació lingüística complementària (italià o portuguès segons correspongui). 
- Aprenentatge pràctic en empresa. 
- Programa sociocultural. 



  
 

 

- Tutoratge i seguiment. 
 
Posteriors al desplaçament (2 mesos). Amb Nexes Interculturals de Joves per Europa: 
- Avaluació final. 
- Suport i acompanyament individualitzat en l’execució de l’Itinerari professional 
 

Condicions: 
 
La beca inclou l'orientació prèvia i posterior, la preparació prèvia, la formació lingüística a origen i a 
destí, l'emplaçament en pràctiques, el tutoratge i seguiment, l'allotjament i manutenció durant l'estada, 
el programa cultural i el transport internacional. 
 

Calendari 
 
Sol·licitud: Abans del 28/02/2015. 
 
Formació intercultural a origen (les dates poden ser modificades lleugerament) 
Grup Portugal: 14/3 – 18/3. 
Grups Itàlia: 21/3 – 25/3. 
 
Formació lingüística a origen (les dates poden ser modificades lleugerament) 
Grup Portugal: 21/3 – 8/4. 
Grups Itàlia: 28/3 – 15/4. 
 
Estades de pràctiques: 
Grup Portugal: 11/4 – 10/7. 
Grup Itàlia 1: 18/4 – 17/7. 
Grup Itàlia 2: 25/4 – 24/7. 
 
Avaluació: La setmana posterior a la tornada. 
 
Orientació a la tornada: Fins a 2 mesos després de la tornada. 


