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MÓN LABORAL
JOVES: DE
L’ESTUDI A LA
FEINA

<http://www.becasargo.es/>
Programa de mobilitat, promogut pel Ministerio de
Educación, per impulsar la formació complementària
dels titulats a les universitats espanyoles a través de
pràctiques a empreses estrangeres.

Movilidad de estudiantes para prácticas (Erasmus)

<http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus/
estudiantes-para-practicas.html>
El programa Erasmus inclou diversos aspectes formatius, un és la realització de pràctiques en empreses i organitzacions europees, aquestes beques cobreixen desplaçaments i manutenció.

Fundación SEPI

<http://www.fundacionsepi.es/>
Promou un programa de beques per a joves titulats universitaris sense experiència per fer pràctiques de formació a empreses i institucions. Indicat per a enginyers,
titulats en administració d'empreses i/o empresarials.

IES--Consulting
IES

<http://www.ies-consulting.es/>
Consultora privada de recursos humans que facilita
processos de selecció a estudiants en pràctiques y actua
com a intermediari entre empreses, estudiants i centres
educatius a tota Europa.

Articles relacionats

BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA
C. Tarragona, 32
Tel. 934 925 959
A/e: b.montcada.em@diba.cat

Silió, Elisa. Estudiar en el extranjero sale a cuenta.
(En: El País, 14 de setembre de 2013)
Posa de manifest un nou ús social: cursar estudis universitaris a l'estranger, en tant que surt més a compte que
fer-ho a Espanya, el titulat millora el currículum en tant
que estudia a centres més prestigiosos i alhora s'obre pas
en mercats laborals amb més possibilitats.

BIBLIOTECA CAN SANT JOAN
C. Turó, 45
Tel. 935 751 901
A/e: b.montcada.csj@diba.cat

Delgado, Cristina. Cómo pagar una formación de élite

http://bibliotecavirtual.diba.cat

sin arruinarse.
(En: El País, 21 de setembre de 2012)

Els màsters són costosos, però poden ser la via per obtenir una bona feina. Aquest article ofereix una perspectiva de cost-rendiment molt pràctica per orientar la tria
del curs de postgrau més adequat.

http://bibliotequesdemontcadaireixac.blogspot.com
facebook: MiRaCultura

Dins l’espai del Món Laboral, hem
destacat el PAS DE L’ESTUDI A LA
FEINA.
FEINA
A la present guia, trobareu una selecció
de llibres sobre recursos electrònics, recursos per fer pràctiques en empreses,
articles relacionats i enllaços al catàleg
de les biblioteques.

BIBLIOTEQUES
DE MONTCADA I REIXAC
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Recursos electrònics

UOC & Plugged

IAGORA : globalise your CV

World Wide Opportunities on Organic Farms

Europlacement

Cercar feina per Internet

<http://jovecat.gencat.cat/ca/>

Pro Europe 1

<http://www.cruc.info/proeurope1/07/sp/
la_guia_proeurope_1.htm>
Guia informativa sobre els programes d'intercanvi d'estudis a Europa i de foment de la ocupació per a joves.

Estudiar a les universitats de Catalunya

<http://ww2.studyincatalonia.com/index.asp?
web_idioma=1>

Què puc estudiar?: troba el teu camí professional

<http://queestudiar.gencat.cat/ca>

On s'estudia? Consulta de centres i ensenyaments
<http://www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/
p01.menu>

IOC: Institut Obert de Catalunya: l'institut que va
on vas tu

<http://ioc.xtec.cat/educacio/>

Itinerari universitari: tria bé

<http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/
universitats/itinerari/>
Recull d'eines que informen sobre beques, estudis, terminis d'inscripció, accés…

Actuar com a instal·lador/operador

<http://canalempresaweb.gencat.cat/ca>

UPC Alumni: valor en Xarxa

<http://alumni.upc.edu/prestecs-upc-alumni>
L'Associació d'ex alumnes de l' UPC concedeix préstecs
per realitzar estudis de grau o de post grau a alumnes de
l'UPC. El préstec té un 0% d'interès i es retorna quan
l'alumne ja ha entrat en el món laboral. Es tracta d'una
iniciativa privada que posa en valor la vinculació dels
alumnes amb la universitat al llarg de la vida, assumint
diferents papers i donant recursos nous a la societat.

<http://mentsobertes.uoc.edu/plug/ideas?f=gup>
Concurs d'idees innovadores promogut per la Universitat Oberta de Catalunya i que permet obtenir importants beques o el ﬁnançament per conduir un projecte.

<http://www.wwoof.net/>
A partir del voluntariat es poden fer estades en granges
d'agricultura per aprendre de primera mà com funciona
tot. És una organització mundial, per la qual cosa el
punt de destinació de la granja pot ser molt variat.

ENIC Network (European Network of Information
Centres)

<http://www.enic-naric.net/>
Xarxa de Centres d'informació d'àmbit europeu que té
per objectiu difondre informació sobre: el reconeixement de les titulacions acadèmiques a nivell internacional, els sistemes educatius dels diferents països o les
beques i ajudes disponibles per estudiar a l'estranger.

Haces falta

<http://www.hacesfalta.org/>
Cercador orientat a trobar llocs de voluntari de la Fundación Hazlo Posible. Una manera de guanyar experiència és fent tasques de voluntari en entitats socials. La
demanda de les ONG catalanes és intensa.

Recursos per fer
pràctiques en empreses
Eurodyssee

<http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html>
Programa d'intercanvi de l'Assemblea de les Regions
d'Europa que permet als joves entre 18 i 30 a la recerca
de feina fer pràctiques a l'estranger per guanyar experiència i obrir-se a noves perspectives professional. Les
pràctiques tenen una durada d'entre tres i set mesos.

<http://www.iagora.com/index.html>
Ofereix realitzar pràctiques i també feines a empreses
de tota Europa, en tot tipus d'àmbits. Creat el 1998 a
iniciativa d'un grup d'estudiants.

<http://www.europlacement.com/>
Agencia intermediària per a la realització de pràctiques
i estades professionals a nivell internacional fundada el
2003.

Go Abroad: Welcome to the resource for meaningful
travel!

<http://www.goabroad.com/>
Web per a la recerca d’estades a l'estranger fent pràctiques, però també per buscar feina de professor a moltes
destinacions internacionals.

InternJobs

<http://www.internjobs.com/>
Cercador de primeres feines per a persones acabades de
titular, inclou tant pràctiques, feines voluntàries com
feines remunerades.

Alumni

<http://alumnigs.com/>
Plataforma per a la cerca de feina orientada a universitaris en el tram ﬁnal d'estudis o acabats de graduar,
associada també a un programa formatiu per millorar
l'empleabilitat.

The job of my life: dual vocational training or a qualiﬁed job as a skilled worker in Germany

<http://www.thejobofmylife.de/en/home.html>
Campanya del govern federal alemany per atreure joves
que vulguin compatibilitzar la formació reglada amb
pràctiques a empreses, a banda d'oferir també feina a
persones amb formació.

Faro Global: programa internacional de becas

<http://www.becasfaro.es/pages/cont/index.php?
id=27>
Gestionat per la Universidad de Valladolid i ﬁnançat pel
Ministerio de Educación, s'adreça a estudiants de tot
l'Estat i permet realitzar pràctiques a algunes empreses
internacionals.

