
TLN-Mobilicat: Improve yourself! 

Pràctiques becades a Regne Unit, Irlanda o Alemanya 
 

El programa Garantía Juvenil, impulsat per la Generalitat de Catalunya i finançat pel 

Fons Social Eurpeu, té  com a objectiu principal reduir l’atur juvenil. Un dels projectes 

nascut d’aquest propòsit és el TLN Mobilicat, que ofereix l’oportunitat als joves de 

realitzar pràctiques professionals a l’estranger. 

Des de La Víbria Intercultural coordinem el projecte i facilitem el procés d'inserció 

professional, mitjançant una preparació intercultural i lingüística, un període de 

pràctiques a l'estranger i un acompanyament a la tornada que permet tancar el cicle 

d'aprenentatge. Això garanteix les possibilitats laborals dels joves a llarg termini i la 

seva capacitat d'emancipació.  

1.Fase de preparació i capacitació 

- Orientació professional individualitzada 

- Coneixement de la resta de participants i del tutor d’enviament 

- Formació intercultural 

2.Fase de pràctiques a l’estranger 

- Una estada de tres mesos al Regne Unit (Bristol), Alemanya (Berlin) o Irlanda  

(Cork)  

- Pràctiques en empresa. Hi ha molts sectors professionals disponibles. 

- Estada en familia, manutenció i pocket Money 

- Despeses de desplaçament 

- Tutorització de les pràctiques i de l’estada 

- Curs d’anglès de 40 hores 

3.Fase d’inserció laboral 

- Un acompanyament a la inserció laboral els dos mesos posteriors a l’estada, 

amb la col·laboració de professionals del sector 

 

Requisits de participació 

 
- Estar inscrit en el programa de Garantia Juvenil 
- Estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants de feina 
- Tenir entre 18 i 30 anys 
- Haver realitzat estudis de grau mitjà o superior, abandonats prematurament o 

acabats. O tenir estudis universitaris. 
- No tenir més de tres mesos d’experiència laboral en l'especialitat concreta 

objecte de la beca 



Objectius del programa 

- Potenciar les competències personals i professionals dels/les joves mitjançant 

habilitats pràctiques i vivencials 

- Fomentar la incorporació estable al mercat de treball, i/o la represa de l'etapa 

formativa per concloure-la o adquirir formació més especialitzada 

- Oferir una oportunitat formativa i pràctica als joves amb poca experiència 

professional 

- Donar a conèixer als joves altres contextos socials i professionals 

- Facilitar la mobilitat internacional dels joves per Europa 

- Fomentar la sensibilitat intercultural dels joves a través d'una preparació teòrica 

i una pràctica vivencial, que permeti al jove interactuar amb altres cultures i 

aprendre de la diversitat del seu entorn. 

 

Accions i calendari  

Sol·licitud 

Les joves interessats heu de presentar la sol·licitud de participació a La Víbria 

Intercultural abans del 10 de desembre de 2018. Per a fer-ho,heu d’omplir el següent 

formulari. La selecció de participants es farà la segona setmana de desembre. Sessions 

informatives generals sobre el TLN Mobilicat, adreçades a joves i/o acompanyants 

interessats, tècnics i educadors. Informeu-vos a través del web de www.vibria.org 

Orientació i preparació de l’estada  

La preparació preveu un procés d’orientació professional, acompanyament personal i 

una formació intercultural, que es durà a terme durant els mesos de desembre a 

febrer. A més a més d’una formació lingüística intensiva, que tindrà lloc del 8 de gener 

al 23 de febrer, cada dia de la setmana, durant 3,5 hores.  

Estada de pràctiques  

Les pràctiques duraran tres mesos, del 4 de març al 25 de maig de 2019. Es preveu 

molta varietat de sectors professionals possibles.  

Avaluació i acompanyament al retorn 

Al retorn farem una valoració grupal de l’experiència, i un seguiment al llarg de dos 

mesos, que permetrà un procés d’inserció laboral sòlid. 

 

 

http://www.vibria.org/


Com fer la sol·licitud? 

1)Inscriu-te a Garantia Juvenil 

Si encara no t’has inscrit a Garatia Juvenil, has de fer els tràmits abans de fer la 

sol·licitud del projecte: http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/apunta-thi/ 

2)Inscriu-te al SOC com a demandant d’ocupació. Si encara no t’has inscrit com 

Demandant d’Ocupació No Ocupat/da en el Servei d’Ocupació de Catalunya, comença 

els tràmits abans de fer la sol·licitud del projecte: oficinadetreball.gencat.cat. 

●Aquí pots cercar la teva oficina de treball: http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/ 

3) Omple el formulari de sol·licitud de La Víbria Intercultural 

4) Envía’ns al correu info@vibria.org amb el concepte: Sol·licitud mobilicat. Amb: 

a. Currículum Vitae  

b. La sol·licitud de registre o el comprovant d’inscripció a la Garantia Juvenil 

c. La confirmació d’inscripció com a Demandant d’Ocupació no ocupat/da al SOC 

http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/apunta-thi/
http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/

