MOBILITAT INTERNACIONAL

TREBALLAR I VISATS
ÀSIA I AMÈRICA LLATINA
En aquesta fitxa descrivim les diferents oportunitats per marxar a Àsia i Amèrica Llatina per
estudiar, treballar, fer pràctiques o fer un voluntariat així com informació sobre aspectes
pràctics de la estada.
Per a la informació especifica hem seleccionat alguns països amb més sortida: Brasil, Argentina,
Mèxic i Xile per Amèrica Llatina; Japó i Xina per Àsia.

I) Informació general
Fitxes per països:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Paginas/FichasPais.aspx#
Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament (AECID):
http://www.aecid.es/ES
El portal dels Joves espanyols a l’exterior: http://www.cext.es/

Àsia
Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/AsiaPacifico/Paginas/Inicio
.aspx
APEC (Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic): http://apec.org/
ASEAN (Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic): http://www.asean.org/
Amèrica Llatina
Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Iberoamerica/Paginas/Inici
o.aspx
Plataforma cultural iberoamericana: http://hipermedula.org/
Secretaria General Iberoamericana: http://segib.org/

II) Visats
Els visats que necessitem per la nostra estada dependrà, per una banda, de la duració de
l’estada i per una altra, de l’activitat que realitzarem al país: només viatjar, estudiar, voluntariat,
pràctiques o treballar.
Per exercir legalment una activitat remunerada a qualsevol país fora d’Europa és necessari tenir
un visat específic. Per sol·licitar el visat, entre d’altres exigències, és necessari un contracte de
treball.
Es poden tramitar on-line a través d’algunes pàgines com http://visados.org/ (tenint en compte
que a més de l’import estatal haurem de pagar un import extra pel tràmit) o a través de la
ambaixada corresponent.
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* La informació detallada és per ciutadans amb nacionalitat espanyola, els nacionals estrangers
depenent de la seva nacionalitat trobaran peculiaritats diferents. Sempre consultar la ambaixada
o consulat prèviament per a més informació.

Visat de turista
En la majoria de països si la nostra estància és menor a 90 dies i no realitzarem cap activitat
remunerada o d’estudis no tenim necessitat de tramitar visat. Passat aquests 90 dies s’ha de
tramitar visat. No obstant comentarem algunes particularitats:
XINA: (Visat L) Si la nostra visita supera els 15 dies necessitem un visat. Si només fem una
entrada i sortida al país, podem treure al visat senzill per estades de màxim 30 dies am
caducitat de 3 mesos.
També hi ha opció d’altres visats de turista amb entrades múltiples.
Documents que necessitarem:
· Passaport en bon estat amb mínim una fulla en blanc i vàlid de 6 fins a 15 mesos
· Fotografia actual tamany carnet amb fons blanc i paper fotogràfic
· Sol·licitud consular degudament complimentada
· Copia de reserva de l’hotel i dels vols d’anada i tornada
+ info: http://visaforchina.org/MAD_ES/
JAPÓ: Per visitar Japó com a turista fent una estància màxim de 90 dies no necessitem visat. No
obstant és aconsellable acompanyar amb el passaport la reserva de l’hotel i el vol. Passats els
90 dies necessitarem tramitar el visat. Es necessiten els següents documents:
· Passaport en vigor i en bon estat amb mínim una fulla en blanc
· Fotografia feta màxim 6 mesos abans amb fons blanc i tamany 4.5cm x 4.5cm
· Imprès de sol·licitud omplert i signat
· Permís de residència / contracte laboral en vigor
· Justificant de mitjans econòmics (nòmina, cartilla bancària, etc.)
· Reserves d’hotel i bitllets d’avió
· En el cas de visitar un amic o familiar necessitarem documents d’aquesta persona
+ info: http://www.es.emb-japan.go.jp/
XILE: Passats els 90 dies es pot demanar una pròrroga de 90 més sense necessitat de visat.
Passats aquests dies s’ha de tramitar visat. A l’entrar al país es dóna un permís de 90 dies que
s’ha de conservar fins a sortir del territori (o el document posterior de pròrroga). No obstant,
és necessari presentar els següents documents a l’entrada del país:
· Passaport vàlid fins a 6 mesos
· Bitllet d’anada i tornada
· Comprovació de mitjans econòmics
+ info: http://chileabroad.gov.cl/
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ARGENTINA: Si tens previst estar-hi més temps de 90 dies, cal un visat temporal per poder viure
a Argentina, depenent de l’activitat que estiguis fent pots optar d’entre els següents visats:
Visat d’Estudiant o Visat de Treball Temporal.
+ info: http://mrecic.gov.ar/asistencia-consular/tr%C3%A1mites-para-extranjeros

BRASIL: Per a estades de fins a 90 dies (prorrogables a 90 dies més) no cal tenir visat. No
obstant, és necessari presentar els següents documents a l’entrada del país:
· Passaport
· Formulari de sol·licitud del visat omplert online
· Fotografia recent
· Bitllet d’anada i tornada
· Reserva pagada de l’hotel o carta d’invitació
· Comprovació de mitjans econòmics: un mínim de 80 euros per dia (extracte bancari o
comprovant del límit de la targeta de crèdit) Comprovant del pagament de les taxes
+ info: http://cgmadri.itamaraty.gov.br/es-es/

MÈXIC: Els ciutadans espanyols o estrangers amb permís de residència espanyola que viatgin
per turisme i un període inferior a 180 dies no necessiten visat.
Malgrat no és necessari el visat per entrar al país, si és necessari acreditar la següent
informació:
· Dades de l’allotjament durant tota l’estada a Mèxic, amb reserves o dades d’una persona
que realitza una invitació per a la seva estància
· Solvència econòmica per total l’estància
· El bitllet d’avió de tornada a Espanya
No poder acreditar alguns d’aquests aspectes pot comportar la negació de l’entrada al país ens
el aeroports del territori.
+ info: http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Solicitud_de_Autorizacion_Visas

Visat d’estudiant
XINA: Com a visat d’estudiants a Xina en tenim dos tipus.
· Visat X1: per estudis o investigacions de més de 6 mesos de durada
· Visat X2: per estudis o investigacions de menys de 6 mesos de durada
+ info: http://www.visaforchina.org/MAD_ES/generalinformation/visaknowledge/260986.shtml
(http://www.visaforchina.org/MAD_ES/)
JAPÓ: Visat per activitats culturals que tinguin una durada superior a 90 dies. Documents que
necessitem:
· Passaport en vigor
· Fotografia (consultar l’enllaç a sota per veure les característiques)
· Sol·licitud impresa (l’enllaç al mateix es troba a la pàgina a sota)
· Títol o justificant de pagament pel Títol
· Currículum Vitae (sobre estudis)
· Justificant del curs doctoral o d’investigació (si és el cas)
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·
·
·
·

Justificant de mitjans econòmics (beca, nòmina, cartilla, etc.)
Reserva o comprovant d’allotjament durant la estada
Reserva dels bitllets d’avió
Per part de la universitat o centre d’estudis, una carta d’acceptació (durada, activitats a
realitzar, etc.)
+ info: http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/visitar_visa.htm
XILE: El visat d’estudiant té una durada d’un any i pels becats, dura el temps que duri la beca.
Entre altres documents, es requereix:
· Certificat de matrícula o carta d’acceptació d’alguna universitat o entitat educativa
reconegut per l’Estat
· Acreditar davant del Consol la solvència econòmica que permetrà a l’estudiant de subsistir
durant el període dels seus estudis
· Certificat d’antecedents penals
· Certificat mèdic
ARGENTINA: Per estudiar a Argentina, ja sigui un curs acadèmic d’educació formal o informal.
Cal presentar:
· Passaport
· Certificat d’antecedents penals (també per a països en què hagis viscut més d’un any)
· Matrícula del centre educatiu i, en cas que sigui un projecte d’intercanvi, la documentació
que expliqui quin és el programa
+ info: http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexN.php?tramitacion_temporaria
BRASIL: Vitem IV – visat per a persones en condició d’estudiants que viatgin amb o sense beca.
Per aconseguir aquest visat cal presentar:
· Carta d’acceptació a la institució educativa signada per notari
· Prova d’autonomia econòmica per l’estada a Brasil
· Certificat d’antecedents penals
· Bitllet (o la reserva) d’anada i de tornada
Important
· El titular d’aquest visat s’ha de registrar a la policia de Brasil no més de 30 dies després de
la seva arribada al país
· Aquest visat no permet treballar
MÈXIC: El visat d’estudiant és necessari per realitzar qualsevol curs a una institució mexicana,
inclòs per una durada inferior a 180 dies. S’han donat casos d’estudiants espanyols que van
veure la seva matricula o entrada al país denegada per manca de visat.
També poden aconseguir un visat específic els familiars directes d’estudiants (progenitors o
conjugues) i estudiants becats directament pel govern Mexicà. Per aquests tipus de visats
també és necessari una cita prèvia amb el consolat i l’aportació de diferents documents. Pots
trobar els requisits a la pàgina del consolat:
http://consulmex.sre.gob.mx/barcelona/index.php/ingreso-de-turistas/110

MOBILITAT INTERNACIONAL

Visat de treball temporal
XINA: (Visat Z) Documents que són necessaris per la sol·licitud:
· Passaport amb vigència de 6 mesos
· Avís de visat expedit pel Departament d’Assumptes Exteriors, Ajuntament o altres entitats
públiques autoritzades de la Xina, original i còpia.
· Autorització de feina emès pel Ministeri de Recursos Humans i Seguretat Social de Xina o
d’altres entitats públiques autoritzades, original i còpia.
· Formulari de sol·licitud amb fotografia
· Certificat d’examen mèdic
+ info: http://www.visaforchina.org/MAD_ES/
JAPÓ: Per poder aconseguir treballar al Japó el primer que necessitem és una “Carta de
elegibilitat” per part d’una empresa en la que la empresa digui que te un lloc de feina per a tu i
que es farà càrrec de la teva estada al Japó. Amb aquesta carta començar els tràmits a la
ambaixada del Japó a Espanya.
Documents a presentar:
· Passaport en vigor
· Fotografia
· Sol·licitud impresa
· Carta de la empresa (“carta de elegibilitat”)
Guia per treballar al Japó: http://www.mhlw.go.jp/english/org/policy/dl/p43e.pdf
ARGENTINA: Per assolir un visat temporal de treball a Argentina és imprescindible tenir:
· Contracte laboral previ que sigui demostrable a partir d’un precontracte subscrit per totes
les parts
· Document que demostri que la persona que contracta està inscrita a l’Administració
General d’Ingressos Públics i una certificació de domicili a travès d’una factura d’algun
servei públic
· Passaport
· Certificat d’antecedents penals
+ info: http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexN.php?tramitacion_temporaria
XILE: El “Visa Sujeta a Contrato de Trabajo” es dóna per a estrangers que hagin sigut contactats
per alguna empresa amb residència a Xile i té una durada màxima de 2 anys. També existeix la
“Visa Residente Sujeto” pels familiars del titular, d’una durada similar però que no permet
treballar. És necessita per part del treballador:
· Carta de l’empresa al Cònsol que justifica la contractació
· Contracte de treball (notariat, legalitzat i traduït, si cal)
· Títol Professional (si és necessari)
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· Certificats d’antecedents penals
· Certificat mèdic
· Passaport vigent
· 4 fotos mida passaport
Per la seva part, l’empresa contractant té diverses obligacions dins del procés d’obtenció del
visat.
MÈXIC: El Consolat mexicà facilita la següent informació bàsica i els següents passos a seguir
per tal de demanar un permís de treball temporal:
1. És necessari comptar amb un contracte laboral a Mèxic previ al desplaçament al país
2. El contractant a Mèxic ha hagut de realitzar una petició directament al Institut Nacional de
Migració de Mèxic per contractar aquesta persona i comptar amb la seva acceptació
3. Per tramitar l’autorització primer és necessari que el contractant compti amb constància
d’inscripcions d’empleats (document que ha hagut de sol·licitar el contractant al Institut
Nacional de Migració)
4. Iniciar el tràmit de visat de residència temporal, de residència permanent o de visitant amb
permís per realitzar activitats remunerades sol·licitada a raó de l’oferta laboral
5. El termini de resolució és de 20 dies hàbils
6. Si la resolució és favorable s’entregarà una autorització de visat. Quan la persona que
sol·licita el visat compti amb tal comprovant cal sol·licitar cita al Consolat o Ambaixada i
presentar-lo juntament amb total la documentació reclamada
El procediment per demanar cita el trobem a:
http://consulmex.sre.gob.mx/barcelona/index.php/ingreso-de-turistas/105
Si tens qualsevol dubte també pots trucar al consolat: 93.201.18.22 (extensió 210)
BRASIL: Vitem V – Visat per a persones en condició de treballadors (assalariats o autònoms)
que prestin un servei a Brasil i que tinguin, o no, un contracte de treball. En cas dels
treballadors assalariats, per a sol·licitar aquest visat cal:
· Una autorització prèvia del Ministeri d’Assumptes Exteriors de Brasil, segons l’expedient
del Ministeri de Treball al Brasil
· Un certificat d’antecedents penals
· Una carta de l’empresa de Brasil sol·licitant els serveis de la persona en cas dels treballadors
autònoms
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III) Estudiar
Estudiar una carrera o part d’ella
A mode introductori, està bé consultar les pàgines següents per conèixer les oportunitats per
estudiar a:
Xina: http://estudios-internacionales.universia.net/china/index.htmlç
Japó: http://www.es.emb-japan.go.jp/estudios/index.html
Xile: http://www.thisischile.cl/
Brasil: http://www.brasil.gov.br/educacao
Mèxic: http://sep.gob.mx/es/sep1/educacion_por_niveles
Argentina: http://www.argentina.gob.ar/informacion/42-estudiar-en-argentina.php

Erasmus mundus i convenils bilaterals
·

Erasmus mundus: és la possibilitat d’estudiar un màster o un doctorat entre diverses
universitats d’Europa i fora d’Europa
+ info: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php
· Convenis bilaterals: és la possibilitat d’estudiar un o dos semestres a una universitat que
tingui conveni amb la universitat d’origen. No s’ha de pagar matrícula a la universitat de
destí i es convalida els estudis cursats
+ info: contacta amb l’Oficina de Relacions Internacionals del teu centre d’ensenyament
Pàgines oficials:
Xina: http://www.cucas.edu.cn/; http://en.csc.edu.cn/laihua/
Japó: Guia para estudiants estrangers, web del Ministeri d’Assumptes exteriors de Japó:
http://www.studyjapan.go.jp/sp/index.html
Xile: Direcció d’afers estudiantil: http://vidauniversitaria.uc.cl/
Brasil: Pàgina oficial pels estudiants internacionals del govern brasiler. Dóna informació pràctica
pels estudiants que volen estudiar a Brasil – sistema educatiu, programes, visat, informació,
cursos de llengua, etc: http://www.brasil.gov.br/
Mèxic: Pàgina oficial del ministeri d’educació de Mèxic: http://sep.gob.mx/
Argentina: Pàgina oficial pels estudiants internacionals del govern argentí. Dóna informació
pràctica pels estudiants que volen estudiar a Argentina – sistema educatiu, programes, visat,
informació, cursos de llengua, etc: http://estudiarenargentina.siu.edu.ar/
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Beques d’estudis
Cada universitat pública disposa d’una borsa de beques molt complerta per als seus estudiants.
Per tant és convenient consultar les beques que disposa la universitat on aniràs. De totes
maneres, altres beques que també poden ser d’interès són:
· Beques en Xina: http://trabajoenchina.org/becas-estudiar-china
· Beques del Govern Xinès: http://www.cscse.edu.cn/publish/portal0/tab132/info8900.htm
http://en.csc.edu.cn/laihua/scholarshipen.aspx
http://english.gov.cn/services/study_in_china/2014/08/23/content_281474982978712.htm
http://english.gov.cn/services/study_in_china/2014/08/23/content_281474982978698.htm
· Beques del Institut Confuci:
http://www.confuciobarcelona.es/index.php/becas/becasyrecursos/becas
· Beques ASEAN (Associació de les Nacions del Sudest Asiàtic):
http://www.asean.org/opportunities/scholarship
· Beques per estudiants internacionals al Japó:
http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_e.html
· Beques Vulcanus al Japó: Estudiants d’enginyeria o ciència últim curs universitari: http://eujapan.eu/vulcanus-japan-0
· Associació per a estudis asiàtics: https://www.asian-studies.org/grants/main.htm
· Casa Àsia: http://www.casaasia.es/educacion/becas
· Eurodesk: http://www.eurodesk.org/edesk/ (> Deadline reminder)
· Asia-Europe Foundation: http://www.asef.org/
· Fundación Alfonso Martín Escudero ofereix cada any 50 beques per estudiar an alguna de
les següents àrees: agricultura i ramaderia, ciències del mar, ciències de la salut o
tecnologia dels aliments en alguna universitat estrangera:
http://www.fundame.org/?page_id=602
· Fundación Carolina (dins el Grupo Tordesillas: http://www.grupotordesillas.net/) ofereix
beques d’estudi de postgrau i de doctorat, així com també programes d’intercanvi:
http://www.fundacioncarolina.es/formacion/presentacion/
D’altra banda, també cal destacar altres cercadors de beques internacionals d’estudi:
· http://becas.universia.es/ES/index.jsp; http://internacional.universia.net/
· http://www.mundobecas.com/
· http://www.internationalscholarships.com/
· http://www.goabroad.com/scholarships-abroad
· http://www.spainexchange.com/
Finalment, cal tenir compte la pàgina web de les ambaixades espanyoles ja que també tenen en
molts casos un directori de beques:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.a
spx
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Estudiar a distància
Universitat Oberta de Catalunya: http://www.uoc.edu/portal/ca/index.html
Universitat Nacional d’Educació a Distància:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
IV) Treballar
Tant Àsia com Amèrcia Llatina te actualment varis països en constant creixement econòmic que
fa en molts sectors laborals estigui creixent la demanda de ma d’obra. És important informar-se
de la situació particular del país que volem anar.

CV i carta de presentació
Model Japonès: http://franchir-japan.co.jp/English_version/eigo_JapaneseCV.html
Model Xinès: http://trabajoenchina.org/curriculum-vitae-en-china-2
Model Xile:
http://vidauniversitaria.uc.cl/cdp/component/option,com_dge_public/catid,22/Itemid,84
Model Brasil: http://www.justlanded.com/espanol/Brasil/Guia-JustLanded/Empleo/Candidaturas
Model Mèxic: http://noticias.universia.net.mx/vida-universitaria/noticia/2009/06/15/15064/hacercurriculum.html
Model Argentina: http://www.trabajo.gob.ar/buscastrabajo/cv/

Homologació i convalidació de diplomes
General: http://enic-naric.net/; http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogoservicios/gestion-titulos.html
Japó: http://www.jasso.go.jp/eju/index_e.html;
http://www.mext.go.jp/english/highered/1303564.htm
Xile: http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/chile/estudiar/index.htm
Mèxic: http://internacional.universia.net/latinoamerica/homologacion/mexico/
Brasil: http://internacional.universia.net/latinoamerica/homologacion/brasil/ç
Argentina: http://portal.educacion.gov.ar/servicios/sistema-de-convalidacion-de-titulosextranjeros/

Feina no qualificada
· Empreses de Treball Temporal
http://www.adecco.com/default.aspx / http://www.adecco.es/Home/Home.aspx
http://www.hays.es/
http://manpower.com/
http://www.randstad.es/
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· Au-pair
Amb agència: http://www.iapa.org/
Sense agència: https://www.aupair-world.es/; http://www.aupair.com/es;
http://www.greataupair.com/
·

Agències privades que gestionen estades a l’estranger (feina, curs d’idioma, allotjament,
etc.)
Les despeses de gestió solen ser prou altes. Com a garantia, s’aconsella buscar una agència que
sigui membre de l’associació Espanyola de Promotors de Cursos a l’Estranger:
http://aseproce.org/
Una altra alternativa: http://jovecat.gencat.cat/ca/detalls/Article/Agencies-que-gestionentreball-a-lestranger_JOVECAT

Feina qualificada
·
·
·
·
·
·

Pàgina oficial del ministeri de comerç a Xina: http://spanish.mofcom.gov.cn/
Pàgina oficial del ministeri de treball al Japó: http://www.mhlw.go.jp/english/index.html
Borsa nacional d’ocupació a Xile: http://www.bne.cl/
Pàgina web del ministeri de treball de Brasil: http://portal.mte.gov.br/portal-mte/
Servei d’ocupació de Mèxic: https://empleo.gob.mx/
Pàgina web del ministeri de treball d’Argentina: http://trabajo.gob.ar/index.asp

Indicacions del Ministeri de Treball espanyol per treballar a qualsevol país:
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/

Borses de feina generals
http://www.idealist.org/
http://jobs.goabroad.com/
http://www.bolsadetrabajo.com/
XINA
http://trabajoenchina.org/
https://www.careerengine.org/shanghaiexpat/index/index/lang/en
http://chinajob.com/
http://wang-li.com/
http://cameraitacina.com/index.php?nav0=95&nav1=119
JAPÓ
Feina per estrangers: http://gaijinpot.com/
http://jobsinjapan.com/
http://japanesejobs.com/
Feina nou-titolats: http://www.studyjapan.go.jp/sp/index.html
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XILE
Borses de feina generals i per sectors: http://altillo.com/trabajo/trabajo_chi.asp
http://www.trabajando.cl/
http://camacoes.cl/index.php/espacio-laboral
ARGENTINA
http://ar.trabajar.com/
http://www.computrabajo.com.ar/
http://www.bumeran.com.ar/
https://www.zonajobs.com.ar/p/
http://www.buscojobs.com.ar/
http://acciontrabajo.com.ar/
BRASIL
Río 2016: http://www.rio2016.com/
Projecte zona portuària de Río: http://portomaravilha.com.br/
http://www.infojobs.com.br/
http://br.trabalhar.com/
http://altrix.com.br/
http://www.vagas.com.br/
http://empregos.net/
http://www.anunciosdetrabalho.com/
http://www.brajobs.com/p/
http://www.trabalhando.com/

MÈXIC
http://avisooportuno.mx/empleos/
https://www.occ.com.mx/
Treballar a l’administració pública: http://www.trabajaen.gob.mx/menuini/js_paginad.jsp
Medi ambient: http://empleosverdes.com.mx/
Turisme: http://www.turijobs.com.mx/
Per a persones amb discapacitats: http://discapacidadyempleo.com.mx/
http://www.computrabajo.com.mx/
http://www.primerempleo.com/?pais=Mexico
http://bolsamexicanadetrabajo.com/

Borses de feina per sectors
Turisme/vaixells: http://cruiseshipjobsdirectory.com/
Treball social: http://www.trabajo-social.net/
Sector cultural: http://www.fabricacultural.com/ (beques i ofertes de feina)

Borses de feina on es necessiten diverses llengües
http://www.toplanguagejobs.es/
http://www.multilingualvacancies.com/

MOBILITAT INTERNACIONAL

Networking
https://es.linkedin.com/
http://www.socialnetworkingwatch.com/usa-social-networking-ran.html

Directori d’empreses espanyoles a l’estranger
http://www.icex.es/icex/es/index.html (> Directo a un país o sector)

Cambres de comerç de Espanya a:
Xina: http://www.spanishchamber-ch.com/
Japó: http://www.camarajaponesa.es/
Xile: http://camacoes.cl/
Brasil: http://camara-brasilespana.com/
Argentina: http://cecra.com.ar/
Mèxic: http://www.camescom.com.mx/principal/

V) Pràctiques
Programes per estudiants
·
·
·
·
·

AIESEC – Beques de pràctiques a tot el món per a estudiants d’administració,
desenvolupament, enginyeria i tècnica, educació, etc.: http://aiesec.org/
IAESTE – Beques de pràctiques a tot el món que es dirigeixen a estudiants d’especialitats
tècniques de qualsevol branca d’enginyeria i tecnologia, ciències aplicades, agricultura, etc.:
http://iaeste.es/
ICEX – Beques de pràctiques a entitats i empreses espanyoles a l’estranger per a estudiants
de comerç, internacionalització, economia, etc.: http://www.icex.es/icex/es/navegacionprincipal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/index.html
Beques de l’AECID per a estudis de màster, pràctiques en gestió cultural, lectorats, etc.:
https://www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-en-linea/
Altres beques: http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/index.jsp;
http://becas.universia.es/

Programes per a noutitulats
·
·

AIESEC: Beques de pràctiques a tot el món per a nou titulats i titulats fins a 2 anys desprès
d’haver acabat la carrera d’administració, desenvolupament, enginyeria i tècnica, educació,
etc.: http://aiesec.org/
Beques de l’AECID per a estudis de màster, pràctiques en gestió cultural, lectorats, etc.:
https://www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-en-linea/

MOBILITAT INTERNACIONAL
·
·

·
·
·

VIE (Voluntariat Internacaional en Empresa) remunerat per a estudiants i noutitulats de
qualsevol matèria. S’ha de tenir entre 18 i 28 anys i són estades de 6 a 24 mesos:
https://civiweb.com/international/ES/index.aspx
Lectorats, feines d’auxiliars de conversa, professorat:
Català – Institut Ramon Llul:
http://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/seleccio_professors.cfm
Castellà – Ministeri d’afers exteriors mitjançant l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional i del Desenvolupament: https://www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-enlinea/becas-lectorados
Pràctiques remunerades: http://www.sabatica.org/
Eurodesk: http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=1
Pràctques a organismes internacionals

Investigació: on buscar les convocatòries?
A nivell d’Espanya
· AGAUR (Generalitat de Catalunya), beques i predoctorals:
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/index.jsp
· Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació: https://www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-enlinea/
· Consell Superior d’Investigació Científica per a estades curtes:
http://www.csic.es/web/guest/home;jsessionid=101A9A79ED9C6E29941BE2
· Fundació Catalana per la Recerca i la Investigació: http://www.fcr.es/ca/index.asp
Altres
· Cercador de beques: http://becas.universia.es/
· Organitzacions científiques que treballen internacionalment amb l’objectiu de crear
enllaços entre països ja que, sovint, creen convocatòries de beques que poden ser
interessants: http://www.cyted.org/; http://auip.org/index.php/es/becas-auip
A Japó
· Institut d’investigació en ciències i tecnologia (excepte ciències socials i humanitats):
http://www.riken.jp/en/
· Beques estudis: http://www.es.emb-japan.go.jp/estudios/
A Xina
· Pràctiques: http://trabajoenchina.org/buscar-practicas-en-china
· Programa Fundación ICO-Becas China: http://www.fundacionico.es/index.php?id=98
· Beca investigació del Govern Xinés: http://es.chineseembassy.org/esp/jysw/
A nivell iberoamericà
· http://www.cyted.org/
· http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip
A Argentina

MOBILITAT INTERNACIONAL
·
·

Dirección Nacional de Cooperación internacional:
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-extranjeros-enargentina/
Fundación Bunge y Born: http://www.fundacionbyb.org/becas.asp

A Méxic
· Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia: http://www.conacyt.mx/
· Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior:
http://www.anuies.mx/
A Brasil
· Consell Nacional de Desenvolupament Científic i Tecnològic (CNPq): http://www.cnpq.br/
Aquesta organització des del curs 2012-13 ha creat un programa de ciències sense fronteres
amb universitats internacionals, entre elles les d’Espanya. Més informació sobre el projecte:
http://www.csf-espanha.es/conoce_el_programa.php
· Coordinació de Perfeccionament del Personal de Nivell Superior (CAPES) – Organització
que té conveni bilateral amb Espanya: http://www.capes.gov.br/
A Xile
· Comissió Nacional d’Investigació Científica o Tecnològica: http://www.conicyt.cl/
· Xarxes d’investigació (Universitat de Xile): http://www.uchile.cl/investigacion

VI) Participació i Voluntariat
Voluntariats per lliure
·
·

WWOOF (Worldwide opportunities on organic farms) et permet aconseguir un allotjament i
la manutenció gratuïtament a canvi d’una col·laboració en una granja orgánica:
http://wwoofinternational.org/
Alternativa al WWOOF: Tasques de jardneria, cuidar nens, intercanvi d’idiomes, ajudar amb
els turistes, etc.: http://www.workaway.info/; http://www.helpx.net/

Altres voluntariats
Bases de dades de voluntariats:
· http://volunteersouthamerica.net/
· http://www.volunteerasia.org/
· http://www.idealist.org/
· http://unv.org/what-we-do/countries
· http://www.goabroad.com/volunteer-abroad
Xina
· http://gapyearinasia.com/china.html
· http://www.crossculturalsolutions.org/
· http://www.globalvolunteernetwork.org/
Japó
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·
·

http://foreignvolunteers.org/
http://www.gooverseas.com/volunteer-abroad/japan

Brasil
· http://ecotrancoso.com/
· http://2bros.org/
· http://seralziradealeluia.weebly.com/index.html
· http://www.iloverocinha.org.br/?lang=es
· http://monteazul.org.br/voluntariado.php
Argentina
· http://www.argentinaexchange.com/condiciones-voluntariado-gratuito/

Mèxic
· http://www.vimex.org.mx/site/
· http://amevol.org/
· http://www.natate.org/
· http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
Xile
· Voluntariats a parcs naturals: http://www.conaf.cl/parques-nacionales/trabajos-voluntarios/

VII) Informació pràctica
Informació sobre el país
Xarxa social dels catalans que viuen arreu del món: http://catalansalmon.com/
Comunitat dels espanyols al món: http://www.spaniards.es/
Just Landed: https://www.justlanded.com/
La guia de la vida en el extranjero: http://www.expat-blog.com/es/guia/
XINA
Consulat de Xina a Barcelona: http://barcelona.chineseconsulate.org/esp/
Ambaixada de Xina a Espanya: http://es.chineseembassy.org/esp/
JAPÓ
Consulat de Japó a Barcelona: http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/
Ambaixada de Japó a Espanya: http://www.es.emb-japan.go.jp/
Guía per viure al Japó: http://www.es.emb-japan.go.jp/download/guide_living_es.pdf
Informacions pràctiques: http://gaijinpot.com/
BRASIL
Consulat de Brasil a Barcelona: http://www.brasilbcn.org/web/index.php/es/
Ambaixada de Brasil a Espanya: http://madri.itamaraty.gov.br/es-es/ / http://www.brasil.es/
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Pàgina web dedicada a espanyols que viuen o volen viure a Brasil:
http://www.vivirenbrasil.com/
XILE
Consulat de Xile a Barcelona: http://chileabroad.gov.cl/barcelona/
Ambaixada de Xile en España: http://chileabroad.gov.cl/espana/
Informació general: http://www.thisischile.cl/ /
MÈXIC
Consolat de Mèxic a Barcelona: http://consulmex.sre.gob.mx/barcelona/
Ambaixada de Mèxic a Espanya: http://embamex.sre.gob.mx/espana/
ARGENTINA
Consolat d’Argentina a Barcelona: http://consuladoargentinobarcelona.com/
Ambaixada d’Argentina a Espanya: http://www.embajadaargentina.es/

Allotjament
·
·
·

Hostals i Albergs juvenils: https://www.hihostels.com/ (Hostelling International)
Residències universitàries: contactar amb la universitat de destí
Llogar un pis/Compartir pis: https://www.couchsurfing.com/?user_language=es /
http://www.wimdu.es/ / http://www.belodged.com/1000_Home/1000_1000_home_es.asp /
http://www.spainlink.net/ / https://www.intercambiocasas.com/es/

XINA
http://www.metroroommates.com/state_rentals/china_rentals.asp
Pekín: http://www.smartbeijing.com/housing/
Shanghai: http://www.smartshanghai.com/housing/
JAPÓ
http://sakura-house.com/en
http://apartments.gaijinpot.com/en/rent/listing
http://www.oakhouse.jp/eng/apartment.php
ARGENTINA
http://argentina.gabinohome.com/es/habitaciones+piso+compartido
http://www.inmobusqueda.com.ar/
http://www.olx.com.ar/departamento-casa-en-alquiler-cat-363
http://www.mundoexpat.com/argentina/inmobiliaria/compartir-piso-argentina.html
XILE
(Paraules claus: habitación = pieza; lloguer pis = arriender departamento; pensión – es refereix
a una casa gran amb moltes habtiacions que es poden llogar)
http://www.olx.cl/casas-departamentos-en-arriendo-cat-363
http://www.vivastreet.cl/
http://casas.trovit.cl/
http://www.yakaz.cl/inmobiliario/arriendo-departamento
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BRASIL
http://braziloverseasproperty.co.uk/Brazil_Property_For_Rent/
http://www.vivareal.com.br/
http://www.aluguetemporada.com.br/
http://alugar-casa-imovel.vivanuncios.com/alugar-casa-apartamento
http://brasil.gabinohome.com/es/alquiler+pisos+alquilar+piso+casa
MÈXIC
http://www.mundoexpat.com/mexico/inmobiliaria/compartir-piso-mexico.html
http://www.blidoo.com.mx/viviendas-locales/compartir-piso/
http://www.losviajeros.com/Local.php?c=171&ss=Compartir%20Piso

Assegurança
El sistema de salut només assegura mèdicament a aquells que estan treballant al país o bé que
reuneixen les condicions del conveni bilateral entre el govern espanyol i el govern del país de
destí.
En cas de no estar sota les condicions anteriors es recomana contractar una assegurança
mèdica privada ja sigui amb una empresa espanyola abans de marxar o bé empreses
internacionals
Convenis bilaterals
El govern espanyol té un conveni de Seguretat Social amb el govern dels països d’Amèrica
Llatina amb el qual et garanteixen els drets a pensions i el reconeixement dels anys treballats a
la tornada.
http://www.segsocial.es/Internet_1/Masinformacion/Internacional/Conveniosbilaterales/index.htm
Assegurances privades
Carnet Jove: http://www.carnetjove.cat/shownode.tjc?id=1955
http://www.euroresidentes.com/seguros/seguros-de-viaje.htm
https://www.iatiseguros.com/
http://www.europ-assistance.es/
http://www.ipartner.es/bassline.php?p=1294
http://arag.es/
http://www.mapfre.es/seguros/es/index.shtml
http://www.intermundial.es/
http://www.axa.es/

