
oficinajove@ajsabadell.cat

Vols més 
informació?

Demana'ns una assessoria 
especialitzada!

https://web.sabadell.cat/joves

689.321.945

@sbdjove

93.745.33.01

           MOBILITAT 
            

INTERNACIONAL

L 'Assessoria de Mobilitat Internacional de
l' Oficina Jove Sabadell  ofereix informació
especialitzada i recursos sobre programes
de mobilitat internacional com intercanvis
juvenils, camps de treball, servei de
voluntariat Europeu, aprenentatge      
d' idiomes, pràctiques etc.!

ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS

Minube
Trip Advisor

Raileurope

Citymapper
Maps.me (App Mob) 
Trip org 
CityMaps 

Lonely Planet 
Spotted by locals

Word lens (App Mob) Traductor 
Speak & Translate (App Mob) Traductor

WEBS ÚTILS PER VIATJAR
Per organitzar el viatges: 

Per al desplaçament:

Per orientar-se:

Per consultar guies turístiques

Per entendre’ns

Carnet Jove
Carnet Internacional d’Estudiant ISIC i Jove IYTC
Carnet internacional d’alberguista

CARNETS
Hi ha diversos carnets per a obtenir descomptes en
allotjaments, transports, museus, restaurants....

RE-OPEN
et permet segui l'evolució de la situació Covid i
proporciona informació sobre les restriccions en vigor,
requisits de les quarantenes, proves als viatgers etc.

Ministeri d’Afers Exteriors:
Targeta Sanitària Europea: 

INFORMACIÓ DEL PAÍS

OFICINA JOVE SABADELL
c. Blasco de Garay, 19)

https://www.instagram.com/sbdjove/
https://web.sabadell.cat/joves
https://www.minube.com/
https://www.tripadvisor.es/
https://www.raileurope.com/
https://citymapper.com/company
https://maps.me/
http://www.triporg.org/
https://www.ticketlens.com/en/magazine/citymaps2go-ulmon-review
https://www.lonelyplanet.com/guides
https://www.spottedbylocals.com/
https://www.carnetjove.cat/ca
https://www.isic.org/cards/
https://www.hihostels.com/
https://reopen.europa.eu/es/
https://www.exteriores.gob.es/ca/Paginas/index.aspx
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/11566/1761
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/11566/1761


Actualment Europa i la resta del món són                                           
l’ escenari perfecte per aprendre idiomes, treballar,
viure experiències i conèixer de primera mà la
diversitat i pluralitat del que hi ha més enllà de les
nostres fronteres.  Alguns dels programes més
destacats agrupats per àmbits són:

VOLUNTARIAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
El Cos Europeu de Solidaritat (CES) és una iniciativa
de la Unió Europea l'objectiu de la qual és crear
oportunitats perquè els i les joves participin en
projectes de voluntariat i en el sector de la solidaritat
que beneficiïn a comunitats i ciutadans/es de tota
Europa. Pot participar gent jove entre 18 i 30 anys.
Estan cobertes despeses de viatge, allotjament i
manutenció, suport lingüístic, suport d’ inclusió i
assegurança. 

INTERCANVIS JUVENILS
Experiències d’entre 5 a 21 dies a l’ estranger que
permeten a grups de joves d’entre 13 i 30 anys de
desenvolupar les seves habilitats en un context
multicultural, a partir de l’ educació no formal. Totes
les despeses de transport, allotjament i manutenció
estan coberts. 

CAMPS DE TREBALL
Experiència on els voluntaris i voluntàries es
responsabilitzen de realitzar una feina de suport a la
comunitat local en l’ àmbit social, mediambiental,
cultural, educatiu, etc. , durant un període entre 1 i 3
setmanes. Hi ha camps de treball per a menors i
majors d'edat i també famílies. Cal pagar tots els
costos de viatge i assegurança, i una quota d’
inscripció per a l’ organització catalana. Les despeses
d’ allotjament i manutenció queden coberts. Hi ha
diferents entitats que n'organitzen, com el Servei
Civils Internacional de Catalunya o la Coordinadora d'
Organitzadors de Camps de treball de Catalunya
(COCAT)

CAMPS DE SOLIDARITAT
Experiencia on els voluntaris i voluntàries majors
d'edat coneixen de primera mà la situació quotidiana
dels països de l' Àfrica, l' America Latina i l' Àsia, la
feina de les seves organitzacions i els recursos de la
població local. És un viatge en grup. Cal pagar tots els
costos de viatge i manutenció, una quota d'inscripció,
la formació prèvia.  Destaquem l' Agermanament de
Sabadell amb el poble sahrauí i els organitzats per
Setem.

TREBALL A CANVI D'ALLOTJAMENT
Feines d’intercanvi en una granja, en una petita
organització o en un negoci familiar en el qual, a
canvi de la col·laboració, donen allotjament i
manutenció. Hi ha moltes opcions diferents amb
estates molt variables. Cal donarse d’alta a la web i
pagar una petita quota (entre 20 i 30 euros). Va dirigit
a gent a partir dels 18 anys (en alguns casos, 16 anys
amb autorització parental). 

ESTUDIS A L'ESTRANGER

BATXILLERAT INTERNACIONAL
Programa privat d’ educació internacional en Collegis
especialitzats. L ’obtenció del batxillerat internacional
permet entrar a les Universitats i les Escoles
Tècniques sense haver de fer la selectivitat. trobaràs
més informació a les webs de Batxillerat
Internacional i  de  Colegios del Mundo Unido 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Permet a l'alumnat d'educació secundària pugui
estudiar durant un període d'entre 3 i 10 mesos a un
centre educatiu d'un altre país europeu vivint amb
una família. Només hi pot participar alumnat de
centres que hagin participat en una associació
escolar Comenius del Programa d'Aprenentatge
Permanent o del seu precedent Sòcrates.

Erasmus, una part dels estudis universitaris i/o 

 Cursar tota la carrera a l'estranger.
programes de cooperació i mobilitat (en el camp 

ESTUDIS SUPERIORS A LA UE
Existeixen diferents modalitats: 

       cicles formatius de grau superior (un  o dos 
       trimestres acadèmics )

       de l'educació superior (màsters i postgraus) que 
      pretén millorar la qualitat de l'educació europea i 
      promoure el diàleg i l'enteniment entre persones i 
      cultures (EMJMDS).

AU PAIR
Acord on joves de 18 a 30 anys conviuen amb una
família ajudant-los amb la cura dels infants i/o
tasques domèstiques lleugeres a canvi d'allotjament,
la manutenció i una petita quantitat de diners, per un
màxim de dos anys.

TREBALL A L'ESTRANGER

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Permet a l'alumnat estudiar durant d'entre 3 a 10
mesos a un centre educatiu d'un altre país europeu
vivint amb una família. Només hi pot participar
alumnat de centres que hagin participat en una
associació escolar Comenius del Programa
d'Aprenentatge Permanent o del seu precedent
Sòcrates.

https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/opportunities_en
https://www.salto-youth.net/
https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/opportunities_en
https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/opportunities_en
https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/opportunities_en
https://www.salto-youth.net/
https://www.salto-youth.net/
https://www.salto-youth.net/
https://www.salto-youth.net/
https://www.scicat.org/
https://www.cocat.org/
https://www.salto-youth.net/
https://www.salto-youth.net/
https://www.taccbcn.com/
https://www.setem.org/
https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/opportunities_en
https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/opportunities_en
https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/opportunities_en
https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/opportunities_en
https://www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/
https://www.es.uwc.org/home
https://www.es.uwc.org/home
https://www.es.uwc.org/home
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/ajuts-a-la-mobilitat-internacional/
https://ec.europa.eu/info/education_es
https://www.eacea.ec.europa.eu/select-language?destination=/node/1

