07/11/2018 - 13:30

Arriba “De BCN al Món. Del món a BCN"
Per 6è any, la "tripulació" d’expertes en Mobilitat Internacional [1] del Departament de Joventut, engeguen els
motors de "la nau" "De BCN al Món. Del món a BCN"!
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Fent referència a l’exploració d’entorns llunyans amb ulls curiosos, als viatges galàctics i a la recerca
d’experiències enriquidores i transformadores, es presenta de nou aquesta campanya: un seguit de tallers
adreçats a joves que volen planificar una estada a l’estranger per motiu d’estudis, feina, pràctiques o
voluntariat.
Del 6 al 29 de novembre, pots participar en una gran varietat de tallers [3] a càrrec d'expertes que et
mostraran la millor via per complir el teu projecte de Mobilitat Internacional.
El “De BCN al Món. Del món a BCN" porta la 3a edició del concurs Jo al Món, un certamen que vol fer ressò
de les experiències a l’estranger per motius de feina, pràctiques, voluntariat i estudis i del seu poder
transformador de les persones, la societat i l’economia.
Hi poden participar els joves d’entre 18 i 35 anys que resideixin o hagin residit a Catalunya, i visquin o hagin
viscut a un país estranger realitzant una estada d’un mínim de 3 mesos d’estudis, feina, pràctiques o
voluntariat.

ACTIVITATS

Dj. 15 de novembre, a les 18h
OPORTUNITATS PER A MENORS A L’ESTRANGER [4]
Dl. 19 de novembre, a les 18h
PRACTICA IDIOMES AQUÍ I A L'ESTRANGER [5]
Dt. 20 de novembre, a les 18h
OPORTUNITATS A L’ESTRANGER PER A JOVES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL [6]
Dc. 21 de novembre, a les 18h
ENS MOVEM? EXPERIÈNCIA GAMIFICADA [7]
Dj. 22 de novembre, a les 18h
PRÀCTIQUES A L'ESTRANGER [8]
Dl. 26 de novembre, a les 18h
INTERCANVIS JUVENILS: UNA FORMA ENRIQUIDORA I ECONÒMICA D’EXPLORAR EUROPA [9]
Dt. 27 de novembre, a les 18h
PREPARA LA TEVA ESTADA A L'ESTRANGER [10]
Dj. 29 de novembre, a les 18h
VOLUNTARIAT INTERNACIONAL: EXPERIÈNCIES DE JOVES I FIRA D'ENTITATS [11]
Consulta tota la informació de la campanya, la programació d’activitats, les bases del concurs i molt més clicant
aquí [12].

Etiquetes: activitat [13], Barcelona [14], estranger [15], europa [16]

Links:
[1] http://www.fb.com/mobilitatinternacional
[2] http://ajuntament.barcelona.cat/bcnalmon/cat/presentacio.php
[3] http://joves.bcn.cat/bcnalmon/cat/activitats.php
[4] http://ajuntament.barcelona.cat/bcnalmon/cat/activitats.php#activitat3
[5] http://ajuntament.barcelona.cat/bcnalmon/cat/activitats.php#activitat4
[6] http://ajuntament.barcelona.cat/bcnalmon/cat/activitats.php#activitat5
[7] http://ajuntament.barcelona.cat/bcnalmon/cat/activitats.php#activitat6
[8] http://ajuntament.barcelona.cat/bcnalmon/cat/activitats.php#activitat7
[9] http://ajuntament.barcelona.cat/bcnalmon/cat/activitats.php#activitat8
[10] http://ajuntament.barcelona.cat/bcnalmon/cat/activitats.php#activitat9
[11] http://ajuntament.barcelona.cat/bcnalmon/cat/activitats.php#activitat10
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[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

https://bit.ly/2Q6pDhz
http://www.barcelonesjove.net/tags/activitat
http://www.barcelonesjove.net/tags/Barcelona
http://www.barcelonesjove.net/tags/estranger
http://www.barcelonesjove.net/tags/europa
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