Des de Solsona, Cardona i entorn es va realitzar un anàlisi de les necessitats formatives
del sector empresarial i es va detectar que hi havia una manca de formació de la
població en l’àmbit de llengües estrangeres. A més d’aquesta mancança, s’ha observat
també una demanda creixent en la formació d’idiomes per part d’empreses del sector
serveis (sobretot en l’hostaleria i comerç).
Per afavorir que les persones de Solsona, Cardona i entorn desenvolupin les seves
competències lingüístiques, s’ha preparat aquesta guia de recursos per aprendre
idiomes. La guia mostra les possibilitats que tenim a l’abast tant des de Catalunya com
des de l’estranger per tal d’aprendre llengües.
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1-DES D’AQUÍ
1.1-Acollir un/a au-pair
Un/a au-pair és una persona que decideix passar un temps a l’estranger per aprendre un
idioma mentre viu amb una família d’acollida. Durant l’estada l’au-pair es converteix en
un membre més de la família, ajuda en la cura dels infants i realitzant algunes feines de
casa.
Per poder acollir com a família a un/a au-pair calen els requisits següents:
-

Tenir un fill/a de menys de 16 anys.

-

Disposar d’una habitació individual per a l’au-pair.

-

Donar allotjament i alimentació.

-

Acordar el sou amb la persona.

-

Cobrir l’assegurança mèdica de l’au-pair.

Per tal de duu a terme aquesta pràctica pots donar-te d’alta als llocs web següents:
www.aupairworld.com

www.aupairnet24.com

Des del web <www.aupairworld.com> pots crear el teu perfil seguint els passos
següents:

1. Entrar

al

lloc

web:

www.aupairworld.com
2. Un cop ets a la pàgina inicial
selecciona “search for an
Aupair”.
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3. En la nova pàgina que se
t’obrirà entra a “Register
as a host family” per
poder crear el teu perfil.

4. A continuació, omple les
quatre pàgines on et demanen informació personal per crear el teu perfil. Cada
cop que completes una pàgina has de clicar a “continue” per anar omplint la
informació fins a la pàgina 4.

5. Quan hagis completat tota la informació, rebràs un correu electrònic amb la
contrasenya per poder entrar al teu compte de perfil i contactar amb les persones
que vulguin fer d’au-pairs.

6. Per accedir al perfil creat cal entrar a
<www.aupairworld.com> i clicar a
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“login”; a continuació s’ha d’inserir l’adreça electrònic i la contrasenya que ens
han enviat al nostre correu electrònic.

Des del web <www.aupairnet24.com> també pots crear el teu perfil seguint els passos
següents:
1. Entra a la pàgina inicial del web
<www.aupairnet24.com>

i

clica

a

“regístrate”.

2. Un cop hi ets omple la informació que et
demana i clica de nou a “regístrate”.
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3. Un cop t’has registrat et
demanaran
electrònic

un

correu

i

una

contrasenya que hauràs
d’anotar. A continuació,
clica a ”siguiente” per
crear el teu perfil.
Més

tard,

rebràs

un

missatge al teu correu
electrònic per confirmar
que t’has donat d’alta.
4. Un cop t’has donat d’alta al sistema pots entrar al teu perfil i contactar amb les
persones que volen fer d’au-pairs.

Per acollir un au-pair també hi ha l’opció de pagar a una agència el servei de gestió de
tots els tràmits:
Sabática
Parc Teccnocampus Mataró-Maresme
Av. Ernest Lluch, 32, TCM 2
08302 Mataró (Barcelona)
Cal trucar per demanar entrevista personal.
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Tel. 93 193 4054 / 902 107 303
contacta@sabatica.org
Centre d'Estudis Activitats a l'Estranger
C. Fossos, 2, 1r
17600 Figueres
Girona
Tel. 972 503516 - 651 904495
ceae@aupairgirona.com
1.2- Estades en anglès
Arreu del territori català i espanyol trobem moltes ofertes de diverses cases de colònies
que fan formació en anglès. Hi ha cases que ofereixen activitats i tallers dinamitzats en
anglès i altres que ofereixen la possibilitat de fer classes en anglès i tallers i activitats
dinamitzades en català. Aquest tipus de colònies estan pensades per infants i joves entre
5 i 17 anys i el preu oscil·la entre 300 i 800 euros segons els dies de l’estada i les
activitats que es vulguin fer.
Les colònies són activitats que estan becades pel Ministeri d’Educació i Cultura en
infants de 1r ESO i 2n ESO (per veure requisits i documentació exigida cal consultar
l’apartat 4.1 i 4.2 de beques i ajudes).
Webs d’interès:
http://jovecat.gencat.cat/ca/orfes/Tria-el-teu-estiu/tipus_activitats/#FW_bloc_ce15b35c08ec-11e4-9514-005056924a59_3
Als web d’interès podràs trobar diverses tipologies d’estades a cases de colònies, rutes,
campaments, campus, etc.
Per fer una recerca d’activitats , empreses i/o entitats que donin un servei en anglès pots
fer la recerca a:
http://dps.gencat.cat/jov_notis_web/AppJava/guiaActivitats/ciutada.do?reqCode=search
1.3- Home to home
Home to home és una empresa que programa activitats i estades en anglès a tot el
territori català i fora d’aquest. Els monitors que dinamitzen les activitats són persones
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amb un bon nivell d’anglès i fins i tot natius. Aquesta empresa pot programar activitats
per a particulars, escoles, altres empreses, associacions de mares i pares d’alumnes,
entitats, etc.
Webs d’interès:
http://www.hometohome.es/
1.4-Acollir un alumne/a de L’AIMS, fer de guia per AIMS i/o voluntari/a durant
els concerts
Des de Solsona es dona l’opció de poder acollir de forma voluntària un jove i/o un
acompanyant (pare, mare) que participi de les activitats de la fundació AIMS
(Acadèmia Internacional de Musica de Solsona) un cop aquestes persones han acabat
amb el programa d’activitats. També es dona l’opció d’acompanyar els grups d’alumnes
i ensenyar-los la ciutat i, si es vol, fer de voluntari per ajudar a organitzar els concerts .
Per acollir, acompanyar i/o fer de voluntari cal posar-se en contacte amb:
http://www.aims.cat/es/
o bé amb:
L’Alba Santaeulària chitchatsolsona@gmail.com
1.5- Acollir una persona de Couchsurfing
El Couchsurfing és una pràctica d’intercanvi social, cultural i lingüístic sense ànim de
lucre en la qual s’acullen persones a
casa i s’ajuden en el que necessitin
durant la seva estada. L’acolliment és
de 2 a 4 dies. Posteriorment, a través
de l’app o la plataforma pots ser
valorat com a amfitrió. Per tal
d’acollir cal donar-se d’alta i crear el
perfil a:
www.couchsurfing.org o baixar-se
l’app del mòbil “Couch Surfing”.
1. Entra al lloc web <www.couchsurfing.org> i clica a “login”.
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2. Un

s’obri

cop

la

pestanya d’entrada has
de tornar a clicar a
“login”,

i

a

continuació

has

d’introduir les teves
dades.

Tot

seguit,

rebràs un missatge de
correu electrònic amb
la

contrasenya

per

poder crear el teu perfil.
3. Un cop entris en el teu perfil pots donar-te d’alta de les diverses activitats que
proposa aquest web: l’activitat d’acollir, de ser acollit i/o de fer de guia pel
poble o ciutat on estàs.
1.6- Fer de guia a una persona de Couchsurfing
El Couchsurfing també dona la possibilitat de viure una experiència social, cultural i
lingüística sense acollir. En aquest cas només es fa de guia i es mostra el territori on es
viu de manera voluntària a les persones que ho sol·liciten a través de:
www.couchsurfing.org o baixar-se l’app del mòbil “Couch Surfing”.
1.7-Acollir una persona de Servas
Servas és un recurs que dona la
possibilitat de posar en contacte
persones de diversos països per
fer un intercanvi lingüístic,
social i cultural. Acollir una
persona per Servas vol dir tenir
la persona a casa durant un
màxim de dos dies. Per tal de
ser amfitrió cal entrar al lloc
web:
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https://www.servas.es/que-es-servas-somos/miembros-servas

i

clicar

a”hacerse

miembro Servas”.
Un cop hagis entrat a “hacerse miembro Servas” podràs consultar els passos que has
de seguir per ser un amfitrió, que són els següents:
1- Registrar-se al lloc
web.
2- Fer

una

entrevista

amb el coordinador de
la zona.
3- Fer

l’entrevista

personal.
4- Tenir una valoració
del teu perfil.
5- Fer el pagament de
l’alta.
Per tal de registrar-te has de
clicar a “registrarse aquí”
Tot seguit, cal omplir amb les
dades personals la fitxa de la
pàgina

web

i

clicar

a

“registrarse” per enviar la
teva sol·licitud.

I finalment, pots fer la teva
inscripció

clicant

a

“iniciar

trámite de inscripción”.
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1.8- Fer de guia a una persona de Servas
Servas, a part de donar l’opció d’acollir, també ofereix la possibilitat de fer de guia a
altres persones que siguin d’aquesta mateixa organització. Per fer de guia cal que et
donis d’alta a Servas, seguint els passos explicats a l’apartat 1.7.
1.9- Camps de treball internacional a Catalunya
Els camps treball són estades de curta durada (14 a 20 dies), de llarga durada (entre 1
mes a 6 mesos) per a joves d’entre 14 i 29 anys. S’hi combinen activitats lúdiques,
formació i tasques de servei a la comunitat (mediambiental, treball amb infants, social,
treball manual, renovació del patrimoni i festivals). Aquests camps són organitzats per
entitats, organitzacions i associacions del territori on tenen lloc. Els participants dels
camps de treball són joves procedents de tot el món. Hi ha la possibilitat d’inscriure dos
participants junts que no se separaran en el moment de fer el sorteig. Pot ser que en el
sorteig d’adjudicació obtinguis una plaça o que quedis en llista d’espera.
El jove durant el camp de treball es compromet a:
a. Treballar desinteressadament els dies i les hores que estipuli el projecte del
camp de treball en el qual s'ha inscrit.
b. Col·laborar en el desplegament de la programació de les activitats d’animació i
participar-hi.
c. Contribuir a l’organització general del camp (tasques de neteja, de cuina,
d’administració, etc.)
d.

Respectar les diferents creences, ideologies i diferències de totes les persones
participants en el camp de treball.

e. Romandre al camp des del començament fins a l’acabament de l’activitat
programada.
f. Respectar les normes de règim intern i de convivència pròpies de cada camp de
treball, que seran, entre d’altres, les següents:
•

Acceptar les indicacions de les persones responsables de l’activitat.

•

Complir els horaris en general.

•

No utilitzar vehicles particulars durant el camp de treball.
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A canvi, la persona que participa en el camp de treball té garantit:
Allotjament.
Alimentació.
Direcció tècnica.
Activitats de lleure amb altres participants del camp de treball.
Assegurança de Responsabilitat Civil.
La quota per participar al camp és més o menys d’uns 185 euros i el desplaçament fins
al camp va a càrrec del participant del camp de treball.
Per més informació:
Coordinadora de camps de treball de Catalunya: treballa en xarxa amb entitats
catalanes i d’arreu del món per tal de construir un projecte integral de voluntariat.
http://www.cocat.org/
Recomanacions per al viatge:
http://www.cocat.org/consells-per-al-viatge/
Inscripcions:
http://www.cocat.org/cerca-i-inscripcio-a-camps-de-treball-internacionals/
1.10- Aprendre anglès des de casa
Trobem diverses app del mòbil amb les quals podem aprendre anglès:
1.10.1- Aplicacions mòbil
1.10.1.1- Duolingo
Aquesta aplicació per aprendre idiomes funciona com un joc; vas aconseguint punts si
respons correctament als exercicis i perds si la resposta és incorrecta. És interactiva i
original, a més de ser totalment gratuïta.
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1.10.1.2- Babbel
L’aplicació et permet aprendre anglès per temàtiques i millorar la pronunciació a través
d’exercicis pràctics. La primera lliçó és gratuïta i si vols continuar val de 5 a 10€ segons
les condicions.
1.10.1.3-Voxy
Voxy és una aplicació per aprendre idiomes, que a més a més et pot ajudar a preparar
exàmens i a millorar la fluïdesa i la pronunciació en un temps rècord (hi ha professors
natius). Hi ha una prova gratuïta de 7 dies, i si vols continuar val uns 45€/any.
1.10.1.4-Beelingo
És una aplicació amb molts continguts: audiollibres, exercicis de gramàtica, vocabulari,
diccionaris, jocs, etc., que et permeten aprendre anglès d’una forma distesa. L’aplicació
disposa d’una versió gratuïta però amb certes limitacions, o la versió Premium, que
costa uns 6€/any.
1.10.1.5- Memrise
Aquesta és una aplicació per aprendre i practicar vocabulari en anglès. Per ajudar a
memoritzar-lo posen a la disposició dels usuaris trucs mnemotècnics. És totalment
gratuïta.
1.10.1.6-Abba english
Aquesta aplicació es basa de components audiovisuals per ensenyar la llengua; cada
unitat didàctica consta d’un curtmetratge subtitulat en el qual actors britànics,
australians i nord-americans reprodueixen escenes quotidianes. Aquesta pel·lícula
serveix després com a base per la resta d’activitats.
La clau de l’èxit, segons el seu fundador, és la qualitat dels vídeos, que sent atractius
aconsegueixen enganxar a l’usuari.
1.10.2- Aprendre anglès on-line
1.10.2.1- Adults i joves
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
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http://www.englishpage.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/free-resources/
https://www.usingenglish.com/
http://www.fluentu.com/
http://www.ef.com/english-resources/
http://www.onestopenglish.com/
https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish
http://www.ted.com/ (videos anglès)
1.10.2.2- Infants
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games
http://www.eslkidsworld.com/index.html
http://www.eslkidslab.com/flashcards/index.html
http://www.eslkidstuff.com/
http://www.anglomaniacy.pl/
https://www.activityvillage.co.uk/
http://www.storynory.com/
http://www.eslgamesplus.com/fun-games/
1.11-Proves d’anglès de la Universitat de Cambridge a Solsona
Des de l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès el 2006 es van fer
les gestions necessàries perquè Solsona acollís les proves d’anglès de la Universitat de
Cambridge. S’hi van inscriure una trentena d’infants d’entre 8 i 12 anys que es van
sotmetre a les proves de “Starters”, “Movers” i “Flyers”, segons la franja d’edat. Els
exercicis es van enviar a corregir a Cambridge i al cap d’uns mesos es van lliurar els
diplomes en un acte convocat per les institucions locals.
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Des de les institucions locals també es va donar la possibilitat de fer les proves del KET
i el PET, per a joves i adults, però no es va arribar al volum suficient d’inscripcions.
Aquest any també es donarà accés a la participació d’aquests exàmens tant per a infants
i joves com per adults.
Per inscriure’s cal contactar amb:
Els mateixos centres educatius d’ensenyament formal (escoles i instituts) o bé a les
acadèmies d’idiomes d’ensenyament no formal.
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1.12- Acadèmies de Solsona i Cardona
Des de Cardona i Solsona trobem una gran oferta d’acadèmies:
Escoles d’idiomes

Edats

Idiomes

Classes

Telèfons

Correus electrònics

973483356

mtarfe@hotmail.com

606824926

workshopmariaclaret@gmail.com

G

625677874/ 973482551

solsona@kidsandus.es

G

973481668/636855371

chitchatsolsona@gmail.com

G

973480906/659740798

escolasara@hotmail.com

G

973483897/616965501

algundubte@hotmail.com

Once upon a time

G

628495626

Laiacomellas@hotmail.com

Escola oficial d’idiomes

G

938 74 82 43

eoimanresa@xtec.cat

G

938684746/650415042

info@meetingpoint.cat

G

938684953/ 636271441

Teresadavins@gmail.com

G

625677874/ 973482551

solsona@kidsandus.es

3A

E

G

Workshop
E
SOLSONA

Kids & us
Chit Chat
Escola d’idiomes Sara
Alguns dubte?

E

Teresa Davins

E
CARDONA

Meeting point

Kids & us

E

Anglès
Idiomes

Francès

Alemany

Italià

Infants
Edats

Joves

Adults

Particulars Empreses Grups
Classes

E

G
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2- DES DE L’ESTRANGER
2.1- Anar d’au-pair
Un au-pair és una persona que decideix passar un temps a l’estranger per aprendre un
idioma mentre viu amb una família d’acollida. Durant l’estada l’au-pair es converteix en
un membre més de la família, ajuda cuidant els infants i realitzant algunes feines de la
casa.
Per anar a l’estranger a fer d’au-pair cal:
· Tenir entre 17 i 30 anys.
· No tenir fills.
· Tenir la targeta sanitària europea en el cas que es viatgi a Europa.
· Visat en cas d’anar fora de la Unió Europea.
Els costos que implica són:
· Viatge
· Curs d’idiomes
Per més informació:
www.aupair.com
www.aupairinspain.es
Per fer-te un perfil i buscar una família pots entrar al lloc web: www.aupairworld.com
1.

Entra a la pàgina inicial del
web <www.aupairworld.com>
i selecciona “search for a
family”.
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2.

En la nova pàgina que se

t’obrirà entra a “Register as an
Au pair” per poder crear el teu
perfil

3.

A continuació, omple les quatre pàgines on et demanen informació
personal per crear el teu perfil. Cada cop que completes una pàgina has de clicar
a “continue” per anar omplint la informació fins a la pàgina 4

4.

Un cop hagis completat tota la

informació, rebràs un correu electrònic
amb la contrasenya per poder entrar al
teu compte de perfil i contactar
amb les famílies que estiguin disposades
a

acollir-te com a au-pair.

5.

Per accedir al perfil creat cal

anar a <www.aupairworld.com> i clicar
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a “login”;

a continuació, s’ha d’inserir l’adreça electrònic i la contrasenya que ens

han enviat al nostre correu electrònic.
Des del pàgina <www.aupairnet24.com> pots crear el teu perfil seguint els següents
passos:
1.

Entra

a

la

<www.aupairnet24.com>

i

pàgina
clica

a

“registrate”.

2.

Un cop hi ets omple la informació que
et

demana

i

clica

de

nou

a

“regístrate”.

3.

La nova pàgina que se t’obrirà et

demanarà una adreça electrònica i una
contrasenya. Anota-les

i clica

a”siguiente” per crear el teu perfil. A
continuació, rebràs un missatge al teu
correu electrònic per confirmar que t’has
donat d’alta.
4.

Un cop t’has donat d’alta al sistema

pots entrar al teu perfil i contactar amb les
persones que volen fer d’au-pairs.
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I les agències també et poden assessora i ajudar en la recerca d’una família. Cal dir
però que les agències tenen un cost, en canvi les pàgines web són obertes i gratuïtes.
RC Au pairs
Rda. Sant Pere 17, 3ª pl.
08010 Barcelona
Tel. 93 301 71 81 Fax.93 4124 433
info@rcaupairs.com
Aupair First
Balmes 243, 5è 3ª
08006 Barcelona
Tel. 93 242 90 49 / 656 312 885
info@aupairfirst.com
2.2- Ser acollit per Couchsurfing
El Couchsurfing és una pràctica d’intercanvi social, cultural i lingüística sense ànim de
lucre en la qual les persones t’acullen a casa. L’acolliment és de 2 a 4 dies.
Posteriorment, tu com a persona acollida pots valorar a través de l’aplicació el tracte
rebut per l’amfitrió.
Per tal d’acollir o ser acollit cal donar-se d’alta i crear el perfil a:
www.couchsurfing.org o baixar-se l’app del mòbil “Couch Surfing”.
1. Entra al lloc web
<www.couchsurfing.org>

i

clica a “login”.
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2. Un

cop

s’obri

la

pestanya d’entrada torna a
clicar “login”. A continuació,
introdueixes les teves dades.
Tot seguit, rebràs un missatge
de correu electrònic amb la
contrasenya per poder crear el
teu perfil.
3. Un cop entris en el teu
perfil pots donar-te d’alta de les diverses activitats que proposa aquest web: activitat
d’acollir, de ser acollit i/o de fer de guia pel poble o ciutat on estàs.
2.3- Ser acollit per Servas
Servas és un recurs que dona la possibilitat de posar en contacte persones de diversos
països per fer un intercanvi lingüístic, social i cultural. Ser acollit per Servas vol dir
passar un màxim de dos dies a casa d’un membre d’aquesta organització. Per tal, de ser
acollit cal entrar al lloc web:
https://www.servas.es/que-es-servas-somos/miembros-servas i seguir els passos de
l’apartat 1.7 .
2.4-Woofing
El Woofing és una pràctica d’intercanvi social, cultural i lingüístic en la qual es treballa
en tasques d’agricultura i ramaderia a canvi d’allotjament. Un dels requisits
imprescindibles és ser major de 18 anys. Per tal de realitzar aquest tipus de pràctica cal
donar-se d’alta i crear un perfil a:
http://wwoof.net/
Com a entitat, associació, empresa,… també pots acollir a persones que vulguin
treballar a canvi d’allotjament creant el teu perfil a:
http://wwoof.net/
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2.5-Cursos d’idiomes a l’estranger
Hi ha diverses empreses i associacions que ofereixen la possibilitat d’aprendre anglès a
través de cursos a l’estranger, una experiència en la qual pots aprendre idiomes i fer un
intercanvi cultural i social. També hi ha la possibilitat de passar tot un curs escolar a
l’estranger. Per més informació i veure requisits entrar a:
Curs en l’àmbit no formal :
http://www.interway.es/
Curs en l’àmbit formal (cursar tot un any escolar fora de Catalunya a nivell d’ESO i
Universitat):
Assessorament per part de “asociación española de promotores de cursos en el
extranjero” :
https://www.aseproce.org/planificacion-y-convalidaciones/
Per tramitar el curs d’educació formal:
http://www.ef.com.es/
http://www.afs-intercultura.org/programas-en-el-extranjero/
2.6- Help Exchange
El Help Exchange és una experiència que et permet aprendre idiomes i obtenir
allotjament a canvi de fer tasques per la gent que t’acull. El requisit bàsic és ser major
de 18 anys. Les tasques poden ser de neteja, treballs de ramaderia, agricultura,...
Per a més informació a:
https://www.helpx.net/
2.7- Camps de treball internacionals fora de Catalunya
Els camps d’aprenentatge són estades de curta durada (14 a 20 dies), de llarga durada
(entre 1 mes a 6 mesos) per a joves a partir de 18 (en alguns països del sud demanen
tenir més de 21 anys). S’hi combinen activitats lúdiques, formació i tasques de servei a
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la comunitat (protecció de la natura, intervencions en el patrimoni, ajuda a les
persones...).
Aquests camps són organitzats per entitats, organitzacions i associacions del territori on
es duu a terme. Els participants dels camps de treball són joves procedents de tot el
món. Hi ha la possibilitat d’inscriure dos participants junts que no es separaran en el
moment de fer el sorteig. Pot ser que en el sorteig d’adjudicació obtinguis una plaça o
que quedis en llista d’espera.
El jove durant el camp de treball es compromet a:
a) Treballar desinteressadament els dies i les hores que estipuli el projecte del
camp de treball en el qual s'ha inscrit.
b) Col·laborar en el desplegament de la programació de les activitats d’animació i
participar-hi.
c) Contribuir a l’organització general del camp (tasques de neteja, de cuina,
d’administració, etc.)
d) Respectar les diferents creences, ideologies i diferències de totes les persones
participants en el camp de treball.
e) Romandre al camp des del començament fins a l’acabament de l’activitat
programada.
f) Respectar les normes de règim intern i de convivència pròpies de cada camp de
treball, que seran, entre d’altres, les següents:
•

Acceptar les indicacions de les persones responsables de l’activitat.

•

Complir els horaris en general.

•

No utilitzar vehicles particulars durant el camp de treball.

A canvi, la persona que participa en el camp de treball té garantit:
Allotjament.
Alimentació.
Direcció tècnica.
Activitats de lleure amb altres participants del camp de treball.
Assegurança de Responsabilitat Civil .
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Cal dir que per participar en els camps internacionals és important tenir en compte que
el desplaçament fins al camp va a càrrec de la persona que vol participar-hi, com també
l’assegurança mèdica sempre que sigui fora de la Unió Europa (si és dins la Unió
Europa cal fer-se la targeta sanitària europea per tal de tenir cobertura mèdica en cas
que fos necessària). La quota per participar en un camp de treball internacional és d’uns
110 euros, alguns camps però demanen alguna quota extra.
Per a més informació podeu contactar amb:
Coordinadora de camps de treball de Catalunya: treballa en xarxa amb entitats
catalanes i d’arreu del món per tal de construir un projecte integral de voluntariat.
http://www.cocat.org/
Recomanacions per al viatge:
http://www.cocat.org/consells-per-al-viatge/
Servei Civil Internacional: organització internacional que promou la cultura de pau i
defensa la justícia social a través de camps de treball entesos com a eina de
desenvolupament personal, transformació social i construcció de pau en un entorn
intercultural.
http://www.sci-cat.org
2.8- Servei Voluntari Europeu
És un servei de mobilitat Europea en el qual poden participar joves d’entre 17 i 30 anys.
És una experiència on la persona pot realitzar tasques de voluntariat en una entitat fora
del país d’origen, a la vegada que es forma i aprèn d’aquesta experiència. Aquest
projecte està inclòs dins del programa d’Erasmus + atès que, se’n vol reconèixer el seu
valor educatiu.
Per tal de realitzar el reconeixement educatiu que té el programa des de les entitats es
potencia que els voluntaris facin un document anomenat “Youthpass”. El “Youthpass”

26

és una document de reflexió que realitza el voluntari europeu conjuntament amb
l’entitat d’acollida on es recullen les competències desenvolupades durant l’estada. El
document el firma el voluntari europeu i l’entitat d’acollida acreditada per posar en
valor tot el que ha après el jove.
Hi ha dos tipus de programes:
-

De curta durada: (prioritaris per a joves amb dificultats o bé actes

especials) tenen un període de 2 setmanes a 2 mesos.
-

De llarga durada: per un període de 6 a 12 mesos.

Cal dir que una mateixa persona pot fer un màxim d’un any com a voluntari Europeu.
Els requisits bàsics per formar part del programa són:
Tenir entre 17- 30 anys.
Posar-se en contacte amb una entitat d’Enviament acreditada. Per posar-se en
contacte cal entrar a:
https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es
Aquest enllaç et donarà accés a un portal de recerca d’entitats d’acolliment,
enviament, i/o coordinació.
Posar-se en contacte amb una entitat d’Acollida acreditada. Per posar-s’hi en
contacte cal entrar a:
http://www.youthnetworks.eu/SearchVacancy.aspx
Aquest enllaç et donarà accés a un portal de recerca de diversos projectes de
diferents entitats. En aquest enllaç pots posar-te en contacte amb les persones
que coordinen el projecte i sol·licitar més informació del programa i/o enviar-los
el teu currículum.
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És important que siguis actiu en el procés de recerca d’un projecte que encaixi
amb el que t’agrada fer i el que et motiva.
S’ha de tenir en compte que l’entitat acollidora és qui tria els voluntaris
europeus que formen part del seu projecte.
Els deures que té una persona que vulgui participar en un programa de voluntariat
Europeu són:
Participar activament en el projecte de voluntariat una mitjana de 30 hores
setmanals repartits en 5 dies a la setmana.
Participar activament en les formacions incloses dins del programa del SVE.
Els drets com a voluntari Europeu (estan garantits durant l’estada):
Allotjament.
Viatge d’anada i de tornada des del país d’origen fins al país d’acollida.
Diners de butxaca (aportació des de la Unió Europea, a l’estat espanyol donen
uns 100 euros).
Assegurança durant tot el període que es fa de voluntari.
Una persona referent com a tutor de l’estada durant tot el període.
Transport local (si es necessita durant el projecte).
Qualsevol altra despesa que generi el projecte.
Terminis de sol·licitud del programa:
-Principis de febrer per a projectes que comencen entre l’1 maig i el 30 de setembre.
-Finals d’abril: per a projectes que comencen entre l’1 agost i el 31 de desembre.
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-Principis d’octubre: per a projectes que comencen entre l’1 de gener i el 31 de maig
de l’any següent.
Per a més informació i assessorament podeu dirigir-vos a:
Consell Comarcal del Bages (entitat d’acolliment, enviament i
coordinació): en concret podeu parlar amb l’Alba Pascual tècnic de l’àrea
de Joventut que us podrà assessorar.
La fira de l’estudiant (des del dia 24 d’abril fins el dia 27 d’abril): hi
haurà un estand sobre mobilitat europea on podreu fer les vostres consultes.
Servei de Coordinació Rural de Catalunya (entitat d’acolliment,
enviament i coordinació):
http://www.cruc.info
2.9- Estades a l’estranger per infants i joves
Estades de colònies a l’estranger per a infants i joves ofereixen immersió lingüística en
l’ idioma oficial del país on es fa l’estada. Els infants tenen l’opció de practicar anglès,
alemany i francès. És una activitat dirigida a infants i joves d’entre 8 a 21 anys. Les
estades poden tenir una durada d’entre 7 a 30 dies.
http://www.mimoidiomas.com/cursos-de/ingles/para-ninos-de-8-a-12/
2.10- Estades a l’estranger per famílies
Aquestes estades són una oportunitat per aprendre idiomes fora de Catalunya i en
família. És una opció a considerar si creus que els teus fills haurien de viure un
intercanvi lingüístic, social i cultural, però vols acompanyar-los en el seu aprenentatge.
Les estades poden tenir una durada d’entre 7 a 30 dies.
http://www.mimoidiomas.com/cursos--de/ingles/para-familias/
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3-TREBALLAR A L’ESTRANGER
És una de les possibilitats per aprendre idiomes. A continuació, trobaràs diverses
agències que poden ser útils a l’hora de trobar feina a l’estranger, així com diferents
portals de recerca i el lloc web de referència a Catalunya. Aquest lloc ens permet
obtenir informació sobre tràmits, feina, prestacions, suport, estudis no universitaris,
estudis universitaris i unitats d’atenció presencial que estan al nostre abast.
3.1-Agències que gestionen treball a l’estranger
Les agències ofereixen assessorament a les persones que decideixen marxar del seu país
per estudiar, treballar i/o duu a terme una estada a llarg o curt termini.
a) Best Course
Ronda General Mitre, 144, 8è 1a
08006 Barcelona
Tel. 93 414 72 07
info@bestcourse.com
* Pràctiques laborals no remunerades en empreses de tots els sectors de tot el món
adreçades a persones amb estudis universitaris i un bon nivell de l’idioma.
* Altres programes d’estudis per adults i juniors.
b)Boomerang Talent
08700 Igualada
Tel. +34 675027178
boomerangcatalina@gmail.com
* Enllaç entre estudiants, universitat i empresa.
* Pràctiques professionals remunerades i/o no remunerades a llatinoamèrica i Espanya.
c)Centre d'Estudis Activitats a l'Estranger
C.Fossos, 2, 1r
17600 Figueres
Girona
Tel. 972 503516 - 651 904495
ceae@aupairgirona.com
* Au-pair a Europa
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* Au-pair als Estats Units.
* Treball a campaments d'estiu als Estats Units.
* Treball a hotels, pubs i restaurants a Anglaterra i Irlanda.
* Pràctiques professionals en empreses a Londres.
* Treball a Londres combinat amb curs d'anglès.
d) Interclass
César Martinell, s/n, baixos 1a
08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel 93 414 29 21
Fax 93 371 82 61
info@interclass.es
* Pràctiques laborals bonificades i no bonificades en empreses de tots els sectors en
diferents països (Gran Bretanya, França, Alemanya, Austràlia i Irlanda), adreçades a
persones estudiants amb un bon nivell de l’idioma.
* Programes de au-pair Irlanda, Gran Bretanya, França, Alemanya, Estats Units,
Bèlgica, Àustria, Dinamarca, Itàlia.
* Programes eqüestres, sortides individuals i summer camps.
* Cursos d’idiomes a Irlanda, Gran Bretanya, Estats Units, Canadà, Malta.
* Programes de voluntariat a Estats Units i Sud-àfrica .
e)EF
C.Balmes 150, 2n 3r
08008 Barcelona
Tel. 900 10 22 09
idiomasextranjero@ef.com
* Pràctiques laborals combinades amb un curs d'idiomes a diversos països.
f)London Language Centre
C.Muntaner, 184-186
08036 Barcelona
Tel. 93 410 00 77
london@londonlanguagecentre.com
* Au-pair/Semi Au-pair amb/sense classes al Regne Unit, Irlanda, Canadà i Austràlia.
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* Treball en el sector de l’hostaleria al Regne Unit.
* Pràctiques professionals a Londres.
g)Sabática
Parc Teccnocampus Mataró-Maresme
Av. Ernest Lluch, 32, TCM 2
08302 Mataró (Barcelona)
Cal trucar per demanar entrevista personal.
Tel. 93 193 4054 / 902 107 303
contacta@sabatica.org
* Pràctiques professionals (remunerades o no) del sector de turisme i hosteleria,
enologia o agricultura a diversos països del món.
* Programes de pràctiques professionals remunerades i/o no remunerades als Estats
Units, Australia, Canadà, Irlanda, Regne Unit, Noruega, Holanda, Índia, Xina, …
* Feina d'estiu: Work and Travel (per a estudiants universitaris).
* Estades en famílies amb classes d’idiomes a diferents països.
* Programes d'au-pair a Estats Units, Irlanda, Noruega, …
* Voluntariat a Austràlia, Nova Zelanda, Estats Units, Canadà, Índia, Xina, Sud-àfrica,
Zàmbia, Ghana, Perú, Costa Rica, Veneçuela, Brasil i Guatemala.
h)Sas International
C.Consell de Cent, 226 1r 3a
08011 Barcelona
Tel. 93 453 31 71
Fax. 93 451 30 24
Inter@grossi-sas.com
* Au-Pair a Anglaterra, Irlanda, França, Itàlia, Alemanya i Bèlgica.
* Colònies d’anglès a Espanya.
* Estades en famílies amb classes de l’idioma a Anglaterra, Irlanda, Malta, Estats
Units, Canadà, Austràlia,França, Àustria, Itàlia i Alemanya.
i)Travel Work
Via Augusta, 122, 2n 1a
(Plaça Molina L6 FFCC)
08006 Barcelona
Tel. 93 4140725
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Fax.93 2094915
info@travel-work.com
* Pràctiques professionals remunerades i/o no remunerades al Regne Unit, Xina,
Àustria, Illa Maurici, Illes Maldives, Índia,..
* Programes de feina a Regne Unit, Àustria, França, Noruega, ...
* Programes de voluntariat a Austràlia, Nepal, Sud-àfrica, Canadà, ...
* Programes d'au-pair a Anglaterra, Irlanda, Noruega,...
j) Keep Calm and Come to London
Tel. [44] 7784449879
info.cometolondon@gmail.com
* Ajuda en la recerca d'allotjament.
* Acompanyament per realitzar tots els tràmits, com ara donar-se d'alta a la seguretat
social, obrir un compte bancari, inscriure's al metge, etc.
* Assessorament sobre tot l'imprescindible per viure a Londres: com utilitzar el
transport públic, trobar els millors supermercats, moure’s peu barri, etc.
* Oyster card per moure's per Londres;Sim card per tenir un mòbil anglès abans
d'arribar a Londres.
* Assessorament durant 3 mesos.
* Són el contacte d'emergència dels clients en cas d'accident i contacten amb els seus
familiars.
k)Learn Work Explore
Portal Nou, 34
08003 Barcelona
Tel. 667 493 846
Skype Learn Work Explore
info@learnworkexplore.com
* Treball remunerat en hosteleria; treball remunerat en restaurants de Londres, combinat
amb classes presencials d’anglès.
* Pràctiques professionals per a persones de més de 16 anys al Regne Unit (no
remunerades).
* Au-Pair al Regne Unit.
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* Treball d’estiu remunerat al Regne Unit.
* Cursos d’anglès per a estudiants i professionals al Regne Unit.
* Campaments d’estiu per a nens.
3.2- Portals de recerca de feina a l’estranger
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3.3- Web d’interès que aporta informació general per estades de llarga durada

Aquesta pàgina ens permet obtenir informació sobre tràmits, feina, prestacions, suport,
estudis no universitaris, estudis universitaris i unitats d’atenció presencial que estan al
nostre abast.
http://moncat.gencat.cat/ca/catalunya-actual/informacio-general#content

4- BEQUES PER ESTUDIAR LLENGÜES ESTRANGERES
4.1- Programa d’immersió lingüística: colònies de 1r ESO
Sol·licitud: març – abril
Requisits:
-

Haver cursat 6è de primària amb una nota mitjana de notable.

-

Haver cursat 6è de primària amb una nota mitjana de notable en anglès.

-

No haver estat abans subvencionat per aquesta ajuda.

-

Les colònies haurien de ser dins del territori espanyol.

-

Altres requisits segons convocatòria.

Documentació:
-

Certificat de matriculació.

-

Certificat de nota mitjana del curs anterior.

-

Consentiment legal.

Dotacions econòmiques:
Entre 200- 400 euros
Enllaç d’inscripció:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/ca/catalogo/general/educacion/996278/ficha.html

4.2- Programa immersió lingüística: colònies de 2n ESO
Sol·licitud: març – abril
Requisits:
-

Haver cursat 1r ESO amb una nota mitjana de notable.

-

Haver cursat 1r ESO amb una nota mitjana de notable en anglès.

-

No haver estat abans subvencionat per aquesta ajuda.

-

Les colònies haurien d’estar dins del territori espanyol.

-

Altres requisits segons convocatòria.

Documentació:
-

Certificat de matriculació.

-

Certificat de nota mitjana del curs anterior.

-

Consentiment legal.

Dotacions econòmiques:
Entre 200- 400 euros
Enllaç d’inscripció:
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/general/educacion/202430/ficha.html
4.3- Beques MEC per estudiar anglès, francès i alemany a l’estranger en cursos
intensius
Sol·licitud: març – abril

(t’avisen de la convocatòria a <http://www.becas-

mec.info/comunicados_becas_mec.php>).
Requisits:
-

Tenir entre 18 i 20 anys.

-

Escollir un curs becat per MEC.
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-

Estar matriculat a la universitat o en un cicle de grau superior cursant art,
disseny o esports.

-

Tenir el curs anterior aprovat i amb una nota mitjana mínima de 7.5.

-

Altres requisits segons convocatòria.

Documentació:
-

Segons requisits.

Dotacions econòmiques:
L’ajuda cobreix els següents costos:
-

Curs.

-

Material.

-

Allotjament.

-

Manutenció.

Enllaç d’inscripció:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersioningles-para-becarios.html
4.4-Beques ERASMUS +
Sol·licitud: abril - maig
Requisits:
-

Educació superior (universitaris i no universitaris).

-

Major de 18 anys.

-

Tenir un nivell d'estudis B2 de la llengua vehicular del país on es farà el
programa.

-

Altres requisits segons convocatòria.
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Documentació:
-

Segons requisits.

Dotacions econòmiques:
En funció dels diferents grups de països del Programa Erasmus+:
•

300 € país de destí Grup 3

•

350 € país de destí Grup 2

•

400 € país de destí Grup 1

Grups de països (*)
Grup1

Dinamarca, Irlanda, França, Itàlia, Àustria, Finlàndia, Suècia, Regne
Unit, Liechtenstein, Noruega.

Grup 2

Bèlgica, República Txeca, Alemanya, Grècia, Espanya, Croàcia,
Xipre, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, Eslovènia, Islàndia,
Turquia.

Grup 3

Bulgària, Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia,
Romania, Eslovàquia, Macedònia.

Web d’inscripció:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato/erasmuses.html

5-TAULA RESUM DE RECURSOS

Idiomes

Edats

Alt

Mitjà

Baix

Adults

Joves

Infants

Italià

Alemany

Francès

Anglès

Hem elaborat uns taules amb els recursos i les característiques principals de cada recurs:

Cost
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RECURS
Acollir Aupair

DESCRIPCIÓ

CONTACTE

Acollir una persona que té Registra’t:
cura dels infants unes hores www.aupairworld.com
www.aupairnet24.com

a canvi d’allotjament i un Agències:
Sabàtica: 93 193 4054

sou mínim acordat.

Estades en anglès

Anar

Centre d'Estudis Activitats
a l'Estranger: 972 503516

colònies http://dps.gencat.cat/jov_no

de

dinamitzades en anglès a tis_web/AppJava/guiaActiv
itats/ciutada.do?reqCode=s

Catalunya i Espanya.

Home to home

earch

Fer activitats i estades en
anglès

dins

i

fora

de Web d’interès:

Catalunya, organitzades per

http://www.hometohome.es

aquesta empresa.

DES D’AQUÍ

Acollir AIMS

Acollir famìlies, infants i/o
Web d’interès:

joves de l’AIMS.

http://www.aims.cat/es/

Acollir Couchsurfing /Servas

Acollir una persona a casa Registra’t:
durant un màxim de 2 dies.

www.couchsurfing.org
https://www.servas.es

Guia Couchsurfing/Servas

Fer de guia pel poble o Registra’t:
www.couchsurfing.org

ciutat.

https://www.servas.es

Aprendre anglès des de casa

Utilitzar app i lloc web per Consultar les apps i els
llocs web que s’ofereixen a

aprendre anglès

Proves Cambridge a Solsona

Examinar-se

l’apartat 1.10.

de

les

proves de Cambridge a
Solsona.

Posar-se en contacte amb:
Els

centres

educatius

d’educació formal o bé les
acadèmies d’idiomes.

40

RECURS

DESCRIPCIÓ

Fer d’Aupair

CONTACTE

Tenir cura dels infants unes Registra’t:
hores a canvi d’allotjament i www.aupairworld.com
un sou mínim acordat .

Ser

acollit

Couch

surfing

/Servas

Ser acollit per una persona a

casa seva durant un màxim www.couchsurfing.org
https://www.servas.es

de 2 dies.

Woofing

www.aupairnet24.com
Pots tenir en compte les
agències que et proposem a
la guia.
Registra’t:

Treballar

en

tasques Resgistra’t:

d’agricultura i ramaderia a http://wwoof.net/
canvi d’allotjament.
Cursos d’idiomes a l’estranger

Realitzar un curs d’idiomes Consultar:
http://www.interway.es

a l’estranger.

DES DE L’ESTRANGER

http://www.ef.com.es

Help Exchange

Treballar en diverses tasques Consultar:
http://www.helpx.net

a canvi d’allotjament.

Camps de treball internacionals

Treballar

de

forma Consultar:

http://www.cocat.org/

desinteressada en tasques a http://www.sci-cat.org
la comunitat.
Servei de Voluntariat Europeu

És un servei de mobilitat Consultar:

https://europa.eu/youth/volu

Europea

inclosa

dins nteering/evsorganisation_es

d’Erasmus+. Es fan tasques http://www.youthnetworks.
de voluntariat en una entitat.

eu/SearchVacancy.aspx

Estades a l’estranger per a

Aprendre

infants

estades a l’estranger des de http://www.mimoidiomas.c
om/cursos-de/ingles/paraninos-de-8-a-12/
7 dies fins a 30 dies.

Estades a l’estranger per a

Aprendre anglès fent estades Consultar:

famílies

en família a l’estranger.

idiomes

fent Consultar:

http://www.mimoidiomas.c
om/cursos--de/ingles/parafamilias/
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RECURS

DESCRIPCIÓ

CONTACTE

Programa d’immersió lingüística: Beca per a joves de 12 anys http://www.mecd.gob.es
Colònies de 1r ESO

que hagin cursat 6é de /servicios-al-ciudadanoprimària. Consulta l’apartat
4.1 de la guia sobre requisits.

mecd/ca/catalogo/gener
al/educacion/996278/fic
ha.html

Programa d’immersió lingüística: Beca per a joves de 13 anys http://www.mecd.gob.es
Colònies de 2n d’ESO

que hagi cursat 1r d’ESO. /mecd/servicios-alConsulta l’apartat 4.1 de la
guia sobre requisits.

ciudadanomecd/catalogo/general/e
ducacion/202430/ficha.

BEQUES

html

MEC

Beca per majors de 18 anys http://www.mecd.gob.es
que

volen

d’idiomes

fer

cursos /servicios-al-ciudadano-

l’estranger.

a

mecd/catalogo/educacio
n/estudiantes/becas-

Consultar l’apartat 4.3 de la ayudas/paraguia sobre requisits.
estudiar/idiomas/inmers
ion-ingles-parabecarios.html

ERASMUS +

Beca per a majors de 18 anys http://www.mecd.gob.es
que

volen

estudiar

fora /servicios-al-ciudadano-

d’Espanya i que actualment
estan

mecd/catalogo/educacio
n/estudiantes/becas-

cursant

estudis ayudas/parasuperiors (universitaris i no estudiar/bachillerato/era
universitaris).

smus-es.html
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