
Programa Eurodissea
(SOC - Eurodissea)

El programa el Eurodissea permet que les persones joves participants millorin
la seva ocupabilitat amb una experiència internacional. El SOC ofereix:

L’oportunitat de millorar el perfil professional mitjançant una experiència de
pràctiques a l’estranger.
Una beca que permet atendre les despeses d’allotjament, manutenció i
transport local durant l’estada al país d’acollida.
Curs d’idiomes per adquirir competències lingüístiques en un idioma
estranger.
Assegurança d’accidents, repatriació i responsabilitat civil.
Seguiment per part de la regió d’enviament i d’acollida durant el temps de
participació al programa.
Programa d’activitats socioculturals que permet conèixer la regió d’acollida
i la seva cultura.

1Objectiu 2Pressupost

Aquesta actuació està impulsada i
subvencionada pel Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya i finançada
amb fons propis.

300.000€

Per participar al programa Eurodissea cal complir els requisits següents:
Tenir entre 18 i 35 anys d'edat.
Estar empadronat/ada a la regió d'origen Eurodissea.
Tenir formació i/o experiència professional en l'àmbit laboral objecte de
l'estada.
Complir els requisits lingüístics de l’oferta de pràctiques d’interès.
En el cas dels joves residents a Catalunya, estar inscrits/es com a
demandant d'ocupació al SOC en el moment de marxar a l’estranger.

3Persones destinatàries

Si ets una persona jove empadronada a Catalunya
 Per participar al programa cal registrar-se a la plataforma Eurodissea. Un cop creat el perfil, es pot accedir a les ofertes

disponibles, filtrar-les segons els interessos i presentar una candidatura. Cal tenir en compte que cada regió té condicions
específiques d’acollida.
L’oferta de pràctiques s’actualitza de forma periòdica i el període de presentació de candidatures està obert tot l’any. Es
recomana seleccionar les oportunitats que més s’ajustin a les expectatives i perfil de la persona jove interessada.
Es poden cercar les ofertes per sectors d'activitat o bé per regions i, dins de cada oferta, hi ha disponible informació
d'interès sobre les dates d'inici i final de l'estada, el perfil que busca l'empresa i el nivell de l'idioma per a l'oferta
seleccionada.
El SOC fa una preselecció de les candidatures i fa d’enllaç entre la regió d’acollida i la persona jove interessada.
 

4Com participar-hi?

El SOC, mitjançant el programa Eurodissea, ofereix a empreses
catalanes la possibilitat d’acollir una persona jove estrangera
provinent d’alguna de les regions Eurodissea per fer un període de
pràctiques professionals en empreses amb seu a Catalunya.
L'objectiu és dotar les persones joves de qualificació i d’experiència
laboral, al mateix temps, les empreses tenen l'oportunitat de
donar una perspectiva internacional al seu equip, alhora que
incorporen coneixements i pràctiques de persones formades en
altres països europeus mentre contribueixen a la seva formació.

5Vols acollir una persona jove
europea en pràctiques a la teva
empresa?

Portal Eurodissea
Joves:

Més informació

Informació acollida
Empreses:

6Enllaços:

serveiocupacio.gencat.cat

https://eurodyssey.aer.eu/the-regions/
https://eurodyssey.aer.eu/young-person-registration
https://eurodyssey.aer.eu/regions-vademecums
https://eurodyssey.aer.eu/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/ambits/mobilitat-laboral/programa-eurodissea/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fserveiocupacio.gencat.cat%2Fca%2FEmpreses%2Facollida-de-joves-estrangers-en-practiques-no-laborals-a-catalunya%2F&data=04%7C01%7Cjoancarlesbarros%40gencat.cat%7C2618d0516d4545e5aae208d9f6db5ff1%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637812244326442951%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WsYKrxEl1eRx9MuStJ4A6cVXbqkxJNpqrs%2BM9RIwomc%3D&reserved=0
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/

