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Mobilitat a l’estranger - menors de 18 ANYS

OPORTUNITATS PER A MENORS A L’ESTRANGER
En aquesta fitxa et presentem una breu descripció de les diferents oportunitats que tens per a marxar a
l’estranger durant el període de vacances d’estiu, ja sigui a fer un camp de treball, una estada en família
o en un intercanvi juvenil.

ESTADES EN FAMÍLIA
Au-pair: Per treballar en una família tenint cura dels infants. Cal tenir a partir de 16 anys.
http://www.aupair-world.com/es

Allotjament en famílies a qualsevol ciutat del món:
http://www.homestayweb.com
http://www.homestaybooking.com
http://www.afs-intercultura.org

Intercanvis amb famílies:
http://www.yepspain.org
http://es.lingoo.eu/languaje-estancia-con-una-familia-anfitriona.html(empresa basada a França)
http://www.into-intercambio.es/familias-anfitrionas/familias-anfitrionas-en-espana.html(oficina a
Madrid)
Com a alternatives, us plantegem el wwoofing, una xarxa de granges ecològiques a nivell mundial que
et permet treballar unes hores al dia a canvi de manutenció i allotjament. En la majoria dels casos,
coincideixen diversos voluntaris de diferents nacionalitats de manera que també es posa en pràctica el
tema de l’idioma. En alguns països (França, Alemanya, Irlanda o República Txeca) s’accepten joves a
partir de 16, amb permís matern.

Per conèixer més detalls i començar la recerca de granges:
http://www.wwoof.org

CURSOS DE LLENGUA
Les agències són empreses que es dediquen a facilitar els tràmits per a marxar una temporada a
l’estranger (Europa i fora d’Europa). Ofereixen packs amb curs d’idioma, allotjament en família,
residència o pis compartit i manutenció (depèn del règim escollit) pel període desitjat. A més, solen
organitzar un programa d’activitats culturals i/o esportives pel temps lliure.
Com a garantia, busca una agència que sigui membre de l’ASEPROCE (Associació Espanyola de
Promotors de Cursos a l’Estranger). ASEPROCE és una entitat sense ànim de lucre que garanteix que les
empreses associades ofereixen informació i serveis de qualitat.
ASEPROCE:
P. de la Castellana, 210,13º-3, 28046 Madrid
Tel. 902 101 871 / info@aseproce.org / www.aseproce.org
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INTERCANVIS JUVENILS
Els intercanvis són trobades de 5 a 21 dies de durada on poden participar joves de 13 a 30 anys de
diferents països. Cada grup està composat per un mínim de 4 joves + un monitor.
Els participants treballen un tema a través d’activitats de descoberta, tallers, dinàmiques, etc. i tenen la
possibilitat de descobrir altres cultures.
El programa Erasmus+ de la Unió Europea et paga el menjar, l’allotjament i el cost de les activitats i de la
majoria dels transports.
Des de la nostra associació, proposem periòdicament projectes d’intercanvi. Podeu seguir totes les
nostres novetats a través del facebook: http://www.facebook.com/vibria.intercultural

CAMPS DE TREBALL ( per menors i majors de 18 anys)
Un camp de treball et permet fer un voluntariat per ajudar a restaurar un edifici, millorar una zona
natural, dinamitzar activitats amb nens, etc.
Els participants a un camp de treball han de tenir entre 14 i 35 anys (cada camp especifica unes franges
d’edat). La durada varia entre una setmana i un mes. S’ha d’abonar una taxa d’inscripció que inclou el
menjar, l’allotjament i l’equipament, mentre que el viatge corre a càrrec dels participants.
Hi ha diferents organitzacions que ofereixen camps de treball:
A nivell català i espanyol (o internacional per majors de 18 anys):
Coordinadora d’Organitzadors de Camps de Treball Internacionals de Catalunya (COCAT)
http://www.cocat.org
Servei Civil Internacional de Catalunya
http://www.sci-cat.org
A nivell internacional:
La única entitat que ofereix camps de treball a l’estranger per a menors d’edat és
De Amicitia
http://www.deamicitia.org

En cas de voler precisar algun punt o tenir algun dubte, ens podeu escriure a mailto:
VIBRIA_INTERCULTURAL@YAHOO.ES
Per estar al corrent de les novetats, podeu seguir-nos a les xarxes socials:
HTTP://LAVIBRIA.WIX.COM/EU
FACEBOOK.COM/VIBRIA.INTERCULTURAL
@LAVIBRIA
També ens trobareu a:
OFICINA JOVE CASA BAUMANN
Avinguda de Jacquard 1. Terrassa
ESPAI JOVE LA ROMA
Via Sant Oleguer, 6. Barberà del Vallès
ESPAI JOVE L’ESCORXADOR
Plaça de la Vila, 1. Palau-solità i Plegamans
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Mobilitat a l’estranger + 18 anys
ESTADES DE CURTA DURADA
CAMPS DE TREBALL INTERNACIONALS:
Què és? Estada en un altre país on treballes durant 2- 3 setmanes amb gent
de tot arreu. A canvi de la teva feina voluntària et donen l’allotjament
i la manutenció.
Exemples de feina: feines agrícoles, socials, creatives...
Preu? SCI: 75€ (cobreix despeses administratives, formació prèvia i
assegurança) + Quota de soci anual: 40€.
Cocat: 130€ (cobreix la gestió, l’allotjament i la manutenció).
Servei Civil Internacional Catalunya SCI: http://www.sci-cat.org/
Coordinadora d’organitzadors de camps de treball internacionals de Catalunya COCAT:
http://www.cocat.org/

ESTADES SOLIDÀRIES
Les realitzen diferents entitats amb un mateix objectiu: aconseguir que els participants
arribin a entendre millor la problemàtica nord-sud. Qualsevol persona interessada pot
participar, tot i que, a causa de la gran demanada, moltes ONG han establert alguns
requisits a complir. Normalment has de tenir com a mínim 20/22 anys i parlar algun altre
idioma.

Camps de solidaritat:
Tenen una durada d'un a dos mesos i consisteixen en aprendre de la convivència
quotidiana amb les comunitats.
SETEM: www.setem.org

Brigades de solidaritat:
Són projectes per a donar suport moral a les comunitats i a la població, fent denúncia de
tota violació dels Drets Humans. Cal tenir en compte que es tracta d'una tasca que
demana un alt compromís social i polític.
Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala: http://www.aapguatemala.org/
Xarxa d’Enllaç amb Palestina: www.palestina.cat
Peace Brigades International: http://www.pbi-ee.org/
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VOLUNTARIATS VERDS
WWOOF "Worldwide opportunities on organic farms"
Et permet aconseguir un allotjament i la manutenció gratuïtament a canvi d'una
col·laboració a una granja orgànica: www.wwoof.org
Té un cost de 20€ per un any i per cada país, és a dir, pots pagar 20€ per a participar a
granges d'Alemanya, però si després vols participar a granges franceses has de tornar a
pagar 20€.

VOLRIAT I ESTUDIS A L'ESTRANGER
Workaway
Et permet aconseguir allotjament i manutenció gratuïtament a canvi d'una col·laboració en
tasques de jardineria, cuidar nens, intercanvi d'idiomes, ajudar a turistes, etc.:
www.workaway.info
Té un cost de 23€ per dos anys a qualsevol país de la base de dades. Pots proposar les
dates en què aniràs en funció d'un calendari de disponibilitat que té cada projecte a la
web.
En ambdós projectes cal fer-se càrrec de les despeses de transport i assegurança, ja que
només cobreix l'allotjament i la manutenció.

ESTADES DE LLARGA DURADA
Servei de voluntariat europeu (SVE):
El SVE ofereix a joves entre 17 i 30 anys la possibilitat de viure entre 6 i 12 mesos en un
altre país de la Unió Europea o fora d'aquesta. Aquest programa ofereix l’oportunitat de
participar en activitats voluntàries en una entitat del país de destinació en diversos àmbits:
cultura, treball social (infants, joves, discapacitats, etc.), informació, esport, art, medi
ambient i d'altres.
La subvenció cobreix: allotjament, manutenció, transport, assegurança, curs de llengua
del país, visat i vacunació si fos necessari i diners de butxaca; també finança des de 20€
fins 830€ de les despeses del viatge, segons la distància que hi hagi entre el punt de
partida i el de destinació.
Base de dades dels projectes acreditats: http://europa.eu/youth/evs_database

MTV I LTV (Mid term i long term volunteering)
El Servei Civil Internacional proposa voluntariats de llarga durada no subvencionats:
www.sci-cat.org
Has de pagar una quota d’inscripció, el viatge i a canvi et donen allotjament, manutenció i
segons el projecte, diners de butxaca. En alguns països del sud, a més, s'ha de pagar una
quota extra periòdicament per a cobrir les despeses del/la voluntari/a.
Per a poder participar has de tenir un mínim de 21 anys pels països del Sud i 18 anys pels
països del Nord; no hi ha límit màxim d'edat.

Voluntariat per Lliure
En aquestes pàgines webs hi ha diverses ofertes de voluntariat per lliure:
Hacesfalta: http://www.hacesfalta.org/
Idealistas: http://www.idealist.org/
Volunteerabroad: http://www.volunte erabroad.com/
Sabatica: http://www.sabatica.org/
Voluntariat amb persones amb necessitats especials: http://www.camphill.net
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VOLUN
I
AT I ESTUDIS A L'ESTRANGER
5. DETALLS PRÀCTICS DE L’ESTADA
Oficines d’informació juvenil del país: www.europa.eu/youth
Visats i permisos
Països de la UE: Passaport o DNI en vigor. Alguns països demanen un registre per a
treballar o per a estades de més de 3 mesos. Informa-te'n al consolat espanyol del país
de destinació o a: www.europa.eu/eures (Apartat Vida y Trabajo) i
www.mae.es/embajadas (Llistat de consolats i ambaixades)
Països fora de la UE:
Els visats i permisos (residència, estada, etc.) depenen del país de destinació i poden
trigar i costar diners: demana la informació detallada a l’ambaixada o consolat espanyol
del país de destinació: www.mae.es/embajadas (Llistat de consolats i ambaixades)
Cobertura sanitària
Europa: Targeta sanitària Europea per països de la UE + Islàndia, Liechtenstein, Noruega i
Suïssa. http://www.segsocial.
es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/Desplaza
mientosporE11566/TSE2/index.htm
Fora d’Europa: Varia segons els països i els convenis entre aquests; depèn també de quina
sigui la nacionalitat de l’empresa per la qual treballa la persona desplaçada.
Llistat d’oficines de la Seguretat Social per treballadors internacionals a: http://www.segsocial.
es/Internet_1/Masinformacion/Internacional/Oficinasdeenlacedet32175/index.htm.
Moltes vegades convé contractar una assegurança mèdica privada.
Més informació: www.gencat.cat/salut
Prestacions d’atur:
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/home.html
El currículum Europass: https://europass.cedefop.europa.eu/es/home
CARNETS ÚTILS:
Carnet jove
http://www.carnetjove.cat/
Avantatges: descomptes en activitats culturals esportives, transport, lleure, viatges i
botigues de Catalunya. Pots utilitzar-lo a la resta de l’estat i a més de 40 països europeus.
Destinataris: Per joves de 14 fins a 29 anys.
Preu: 7.90€
Carnet Jove Internacional (IYCT)
http://www.isic.org
Destinataris: per joves de 12 anys fins als 30 anys inclosos.
Validesa: Un any des de la data d'expedició.
Preu: 9,23€
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Carnet d'estudiant internacional (ISIC)
http://www.isic.org/
Destinataris: per estudiants a partir de 12 anys.
Validesa: Curs acadèmic actual (de setembre fins a desembre de l'any següent).
Preu: 9,23€
Carnet internacional de professors (ITIC)
http://www.isic.org/
Destinataris: professors en actiu durant l’any acadèmic.
Validesa: Curs acadèmic actual (de setembre fins a desembre de l'any següent).
Preu: 9,23€
Carnet d’alberguista
http://www.xanascat.cat/
Necessari per a accedir als més de 4.000 albergs que la Federació Internacional d’Albergs
Juvenils (IYHF) té arreu del món:
- JUVENIL: Joves entre 14 i 29 anys. Preu: 6€
- ADULT: A partir de 30 anys. Preu: 13€
- GRUP: Per membres d’entitats i associacions juvenils (mín. 10 pers). Preu: 16€
- FAMILIAR: Famílies amb fills menors de 18 anys. Preu: 25€
Per a més informació podeu consultar:
www.jove.cat ; www.acjoventut.cat ; www.gencat.cat/joventut
Contactes a l’estranger:
http://www.justlanded.com/
http://catalansalmon.com/
http://www.pepasypepes.blogspot.com.es/
http://www.fodors.com/community/
http://www.expatexchange.com/index.cfm

+INFORMACIÓ
CENTRE EUROPA JOVE
Tel. 933850550
europajove@oficinajove.cat

