TLN MOBILICAT 2021-22
PRÀCTIQUES PROFESSIONALS PER A JOVES A L’ESTRANGER
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INSCRIPCIONS OBERTES
fins al 28 de febrer del 2022 (places limitades)

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
www.enfoc.cat/europa
973 311 300 - 600 557 361
Contacte: Joan Roca, jroca@aalba.cat
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El programa
EL TLN MOBILICAT facilita que joves d'entre 18 i 29 anys que no treballen ni estudien
puguin fer pràctiques formatives no remunerades a entitats o empreses, públiques o
privades, d'estats membres de la Unió Europea durant un període de 2 mesos.
Impulsat pel DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES dins del marc
del Fons Social Europeu (FSE) i del sistema de Garantia Juvenil. A la província de Lleida
aquest programa està gestionat per Enfoc, l’àrea de serveis formatius del GRUP ALBA.
L'objectiu del programa és facilitar la inserció laboral dels joves mitjançant un itinerari
personalitzat d'acompanyament i suport, amb aprenentatge pràctic i formatiu a l'estranger, a partir dels seus interessos i motivacions. El programa pretén generar noves oportunitats
per a aquests joves per accedir al mercat de treball i aconseguir una ocupació de qualitat.

Funcionament
S’ofereixen estades a dos destinacions diferents. A cada una hi participaran joves que
realitzaran pràctiques a diferents empreses i seran acollits per una entitat del país en qüestió
que els oferirà l’allotjament i l’acompanyament durant les pràctiques.
Els participants tindran un tutor/a d’ENFOC i un altre tutor/a a l’entitat d’acollida que
realitzaran les corresponents accions de seguiment.

Calendarització
FORMACIÓ PRÈVIA A L’ESTADA:

· Formació intercultural de l'11/03 al 8/04 de 2022.
· Formació lingüística en alemany o italià de l'11/03 al 8/04 de 2022
ESTADES:

· ALEMANYA (Chemnitz): estada del 20 d’abril al 5 de juliol de 2022. 11 setmanes
6 PLACES
6 PLACES
· ITÀLIA (Pàdua): estada del 20 d’abril al 5 de juliol de 2022. 11 setmanes

Requisits d’accés
Joves entre 18 i 29 anys a l’atur.
Inscrits al programa Garantia Juvenil.
Demandants d’Ocupació (DONO).
Requisits acadèmics: ESO + formació professionalitzadora
d'un mínim de 200h.
Requisits COVID-19 segons la normativa sanitària vigent en
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Finançament
Viatge.

Aprenentatge pràctic a l’empresa.

Allotjament.
Manutenció diària durant l’estada a
l’estranger.

Accions pedagògiques complementàries.

Transport local durant l’estada a
l’estranger, excursions, esdeveniments especials i visites planificades.

Formació lingüística.
Preparació intercultural.
Orientació professional.
Assegurança.

Viu una experiència laboral única
“Crear nous vincles amb diferents cultures
i buscar reptes professionals és molt
enriquidor i gratificant personalment.
Aconsello totalment aquesta experiència!”
Liana Myasnikova, estada 12 setmanes a Itàlia.

“El programa m'ha permès viure una
experiència laboral única on he pogut
explorar un nou país, créixer personalment i
sentir-me útil realitzant la meva tasca. És
una gran oportunitat”.
Enric Vilagrassa, estada 8 setmanes a Alemanya.

Informació i preinscripció al programa
WWW.ENFOC.CAT/EUROPA
Per a més informació contacteu amb Joan Roca (correu electrònic) o amb
Judit Garriga (telèfon), responsables del Programa TLN MobiliCAT.
973 311 300 - 600 557 361 (Judit Garriga)
Persona contacte: Joan Roca, jroca@aalba.cat

Enfoc és el projecte que engloba tots aquells serveis
relacionats amb la formació i la inserció impulsats des del
Grup Alba: oferta i cursos de formació, tallers, xerrades,
programa internacional Erasmus + i altres serveis
dirigits a empreses i particulars com lloguer d’espais,
orientació sociolaboral, assessorament LISMI, etc.
El Grup Alba ha estat seleccionada per ser Punt de
de Formació Incorpora.

Grup Alba
Av. Onze de Setembre s/n
25300 Tàrrega
www.aalba.cat / info@aalba.cat

