Treballar a l’estranger : Xerrada | Oportunitats de Formació
Professional Dual a Alemanya amb Connectum
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Organització Sense Ànim de Lucre
Tipus entrada al calendari: Treballar a l’estranger
Temàtica activitat del calendari: Alemanya, Formació professional dual, Idiomes, Treballar a l'estranger
Tags: Alemanya, Treballar a l'estranger, aprendre idiomes, formació professional
Dates de realització

Dimarts 6 de març de 2018, de 18:30 a 20:00 hores
Dates d'inscripció

Del dimecres 21 de febrer de 2018 al dimarts 6 de març de 2018 a les 17:00
Descripció

Potser has sentit parlar del sistema “dual” de la Formació Professional (FP) a Alemanya. En
contrast amb la FP a Espanya, el sistema combina la formació en un centre educatiu i
l'ensenyament pràctic en una empresa. Connectum col·labora amb diverses entitats
educatives per fomentar la incorporació de joves espanyols en la FP dual en empreses
situades a diverses zones d'Alemanya de tot tipus d'indústria. Les FPs que ofereixen són de
tot tipus, sobretot en el sector de l'hostaleria/gastronomia, mecànica/indústria i serveis
socials.
En aquesta xerrada informativa, des de Connectum t'explicaran les característiques del
programa de FP Dual a Alemanya: requisits, condicions, selecció i places disponibles!
Si vols participar al programa, és imprescindible que assisteixis a una xerrada. No deixis
passar l’oportunitat, apunta't-hi!
Quan? Dimarts 6 de març, a les 18:30h
On? Centre Europa Jove - Espai Jove Ca n'Arús, L'Hospitalet de Llobregat

L'assistència és gratuïta, però cal inscripció prèvia (rodoneta verda).

Més informació: http://www.connectum.es/es/formacion-profesional-en-alemania/
Públic objectiu:
Joves fins a 35 anys residents als municipis del Barcelonès: Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Barcelona i
L'Hospitalet

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Certificat d'assistència: Si
Localització i contacte
Centre Europa Jove
Avinguda del Carrilet, 312, planta -1
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 934024024 / 687978423
Informació addicional: http://www.barcelonesjove.net/europa
Adreça electrònica de contacte: europajove@oficinajove.cat
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://www.barcelonesjove.net/node/77849
Data del document:

21.02.2018
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