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OPORTUNITATS GENERALS DE MOBILITAT INTERNACIONAL
Edició especial MARESMUSIC

El Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme és un projecte format per 24 municipis del

Maresme amb el suport i coordinació del Consell Comarcal, a través del qual desenvolupem

diverses accions adreçades a les persones joves.

Assessoria presencial

Vols atenció individualitzada? Necessites informació

molt concreta? No ho tens del tot clar i

necessites orientació? No saps ni per on

començar? Podràs rebre informació

personalitzada a l'Assessoria Presencial,

demanant hora prèviament.

Podràs rebre informació personalitzada a l’Assessoria

Presencial, demanant hora prèviament.

Per a més informació, inscripcions als tallers o

demanar hora per l’assessoria presencial, contacteu

a través del nostre correu o al punt d’informació

Juvenil del vostre municipi.

Butlletí Mensual

1



FITXA temàtica  Taller d’Oportunitats general de
Mobilitat Internacional - MARESMUSIC

El Butlletí és una publicació que s’envia a través del correu electrònic, el dia 10 de cada mes

amb ofertes i oportunitats de voluntariat, beques, feines, pràctiques... per a fer estades

a l’estranger.

També hi trobaràs algunes notícies del teu interès, l’experiència d’un maresmenc o

maresmenca que ha fet una estada a l’estranger i els propers tallers que realitzarem al

Maresme. Pots inscriure’t i rebre’l enviant-nos un correu: http://bit.ly/2sR9jrn

Per a més informació contacteu a través del nostre correu o al punt d'informació Juvenil del

vostre municipi.

Els continguts d’aquest dossier s’han adaptat per la xerrada que s’ha ofert el 29 de

setembre de 2021 com a activitat entorn del concurs de joves músics del Maresme

Maresmusic.

Amb aquest símbol trobaràs opcions específiques relacionades amb el sector de la
música.
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Continguts de mobilitat internacional

La mobilitat internacional és molt àmplia; podem parlar de recursos pensats per a una persona

jove de manera individual o recursos per a grups, col·lectius, entitats... Però, què

engloba la mobilitat internacional?

Abans de poder consultar les opcions i oportunitats de mobilitat internacional que tens a

disposició, et convidem a què puguis fer una reflexió sobre…
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Índex de continguts

En groc: Oportunitats específiques del món de la música

1. Estudis
1.1 Educació Formal Reglada

- ESO i Batxillerat

- FP i FP Dual

- Universitat

- Màsters i Doctorats

- Convalidació i homologació d’estudis

1.2 Idiomes

Beques i programes

Altres Plataformes i recursos

2. Voluntariat i estades
2.1. Voluntariat

- Curta durada

Exemples de camps de treball relacionats amb la música

- Llarga durada

CES + Música - Recull d’oportunitats de voluntariat

2.2. Educació No Formal

- Intercanvis juvenils

Exemples d’Intercanvis juvenils + Música

- Formacions i seminaris

Exemple de Formacions Internacionals + Música

2.3 Intercanvi de feina per allotjament i manutenció

3. Treball i pràctiques
3.1. Feina temporal/estacional

3.2. Feina qualificada

3.3. Pràctiques

Emprenedoria + Música

4. Turisme alternatiu
Festivals i organitzacions  de música que acullen voluntaris/es

5. Gestions i tràmits
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1. ESTUDIS

Quines opcions d’estudis tinc?

Què he de tenir en compte si estudio a l’estranger?

Estudiar a l’estranger és una de les opcions més freqüents de la mobilitat dels joves. El més

conegut és el programa Erasmus, amb el que milers d’estudiants participen en

intercanvis d’estudis superiors. Tot i això, hi ha altres opcions a tenir en compte.
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1.1 Educació Reglada

Sistemes educatius

Un dels primers passos per marxar a estudiar a l’estranger és investigar sobre els sistemes

educatius dels països que ens puguin interessar.

Per conèixer els sistemes educatius de diferents països d'Europa pots consultar

EURYDICE:

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en

ESO| BATXILLERAT

Quan et trobes cursant ESO o Batxillerat moltes vegades et

trobaràs que les opcions per marxar a l’estranger a estudiar

són limitades i algunes d’elles costoses (€). Tot i això, a

continuació trobes dues maneres de poder fer una estada

d’estudis!

Opció 1: a través d’una agència
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Buscar l’agència a través de l’AECAE/ASEPROCE (Agrupació Educativa de Cursos Acadèmics

a l’Estranger) que agrupa agències de confiança i solvents. Un cop escollida l’agència,

segons el pack escollit, gestionen els tràmits i serveis, tenint en compte que el cost pot

ser més o menys elevat.

http://bit.ly/2xvLE1W

Existeixen col·legis especialitzats i d’alta qualitat que tenen programes d’educació
internacional. L’obtenció del batxillerat internacional et permet d’entrar a les
Universitats i les Escoles Tècniques sense haver de fer la selectivitat. Pots cursar-lo:

- Col·legis del Mundo IB: www.ibo.org/es
- Col·legis del Mundo Unido: https://www.es.uwc.org/ (tenen beques)

Opció 2: Sense agència

Has d’organitzar tant la teva sortida com la teva tornada de l’estada. Cercar un institut

reconegut pel Ministeri d’Educació del país i reunir la documentació necessària que et

demanin per a l’equivalència acadèmica.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Si ets una persona que vol fer o se’t dóna millor estudiar una

formació més tècnica/ pràctica, també tens opcions per a fer

una estada d’estudis a l’estranger.

Els estudis més relacionats amb el mercat de treball i l’àmbit d’ocupació són els de

Formació Professional. Aquests són una branca que varia molt d'un país a l’altre. Per a

entendre el sistema de cada país i triar un curs, pots buscar a les pàgines d’informació

del país sobre les formacions oficials.

Hi ha informació sobre beques de mobilitat per a FP de grau mitjà i superior a la Fundació

Barcelona FP: http://www.fundaciobcnfp.cat
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Formació Professional Dual

És una modalitat de formació professional. Les empreses s’encarreguen dels aspectes

pràctics de l’ocupació i el centre de formació professional imparteix un ensenyament

on es treballen els aspectes teòrics de la professió. Hi ha algunes que faciliten aquest

tipus de formació a Alemanya.

http://bit.ly/2FkoEY0 http://www.connectum.es

/es/formacion-profesio

nal-en-

alemania/

https://www.bridge4m

obility.com/es

UNIVERSITAT

Si vols anar a la Universitat per tal de tenir estudis superiors, les opcions que trobes per

a fer una estada a l’estranger són més àmplies. Doncs, has d’estar al cas de les opcions

que et planteja la teva Universitat!

Pots començar una carrera a l'estranger, o bé participar en un programa com Erasmus el

qual permet fer un curs o un semestre a una universitat estrangera (aquest programa

es gestiona a través de les Universitats, per tant posa’t en contacte amb l’oficina de

Relacions Externes).

Més informació sobre els programes a:

Generalitat de Catalunya: http://bit.ly/2DqkUp6

Ministeri d’Educació d’Espanya: http://bit.ly/2QTq5jZ

Comissió Europea: http://bit.ly/2MXDnZI

Més informació sobre les universitats a Europa:

http://bit.ly/2Nwo5jD
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Màsters i Doctorats

Després de l’estudi de grau, pots seguir la teva formació a través d’un màster

http://bit.ly/2I9gS33, http://bit.ly/2xvPDvq o un doctorat http://bit.ly/2ONiVfN

Enllaç recomanat: https://bit.ly/grau-per-lliure

Si vols iniciar una carrera a l’estranger, et recomanem que facis un cop d’ull a la fitxa

informativa “Grau per lliure” elaborada per la XNEJ. Hi trobaràs consells per iniciar la

cerca i enllaços d’agències o oficines de les destinacions més sol·licitades al nostre país:

CONVALIDACIÓ I HOMOLOGACIÓ D’ESTUDIS

Si finalment et decideixes a fer els estudis fora o tornes d'una estada a l'estranger i

necessitat validar-los, què has de tenir en compte?

L’homologació de diplomes i títols serveixen per reconèixer una formació en un altre país

amb l’objectiu d’estudiar o treballar. El procés s’ha de fer en el país d’acollida. Cada país

té les seves definicions i lleis de funcionament i per això, aquest procés potser molt

complicat i llarg segons les titulacions i els països. Però en termes general, per a poder

anar a un altre país hauràs de legalitzar el document i traduir-lo a l’idioma del país de

destí.

Informació del Ministeri d’Educació i Formació Professional d’Espanya:
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-
universitarios.html

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/

ENIC- NARIC és un centre europeu d’informació sobre el reconeixement de diplomes en països

EEA i associats (Unió europea, Estats Units, Canada, Xipre, països d’Europa de l’est i central,

etc.). www.enic-naric.net

El SAIER, Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats de Barcelona dóna

assessorament a aquelles persones que han decidit marxat.

També donen suport en la tramitació de documents:
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http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/saier/emigracio.html

Molt important:

- Cal tenir en compte que per obtenir el títol de l'ESO cal cursar, almenys, 4t d'ESO

aquí. En cas de cursar-lo a l'estranger, no s'obté el títol de l'ESO sinó l'equivalent.

- Per obtenir el certificat de nivell C de català, cal haver realitzat 8 cursos entre

primària i secundària a Catalunya i, a més tenir el títol d'ESO. Si es cursa 4t a

l'estranger, no s'obté el Certificat C de català.

- Batxillerat: Si aquest es fa a l'estranger, caldrà assegurar-se que l'estudiant cursa

totes les assignatures necessàries per tal d'examinar-se de la selectivitat, en el cas de

voler iniciar una carrera l'estat Espanyol. Per aquest motiu es recomana cursar el 2n

de batxillerat aquí.

Algunes beques Privades per estudis pre-universitaris a l’estranger a diferents països:

* Moltes d’aquestes beques acostumen a sortir cada any. Algunes tenen cobertura

completa, d’altres parcial.

Becas colegios del mundo - per a diversos països: https://www.es.uwc.org/page/…

AFS Intercultura - per a diversos països:

https://www.afs-intercultura.org/becas/#afs-nav-becas-anuales

Becas Amancio Ortega - EEUU i Canadá: https://becas.faortega.org/

Beques iEduex - per a EEUU: https://ieduex.com/es/programa-becas/

1.2 Idiomes
Com puc millorar l’anglès, francès, italià, rus…?

Com ho puc fer sense gastar molts diners?

Aprendre un idioma és qüestió de dedicació i voluntat. Hi ha una gran quantitat de recursos

per a saber el teu nivell, practicar, aprendre’l i millorar-lo. El millor mètode és poder fer

una estada d’immersió lingüística a l’estranger, realitzant per exemple estudis, una

feina o un voluntariat.
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Cursos a l’estranger amb agència: http://bit.ly/2PUSFA0

Recerca de cursos per lliure amb Coursefinder: http://bit.ly/2ONpdft

Cursos gratuïts on-line amb Duolinguo: https://www.duolingo.com

Parelles lingüístiques/ Intercanvi d’idiomes:  Meetup http://bit.ly/2I9gcuC, i Open language

exchange: www.openlanguageexchange.com

Consulta el recopilatori d’enllaços per aprendre idiomes gratuïtament que hem fet des del

Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme:

https://www.ccmaresme.cat/recursos-autoaprenentatge-idiomes

Beques i programes

A continuació et presentem un recull d’algunes beques per continuar els teus estudis
musicals:

● Fundación Alvar Gonzalez

Beques d’estudi a l’estranger per a estudiants espanyols amb el Certificat d'Estudis

Superiors de Música per un Conservatori espanyol que vulguin ampliar els seus estudis

a l'estranger.

http://www.fundacion-alvargonzalez.com/becas-de-musica/becas/becas-de-musica-en

-el-extranjero_19_19_20_0_1_in.html

Període de sol·licitud: De l’1 al 30 de juny
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● Beques DAAD en camp de la música (Alemanya)

El DAAD,  el Servei Alemany d’Intercanvi Acadèmic, entre la seva oferta de beques

ofereix  als graduats/des l'oportunitat de continuar la seva formació a Alemanya amb

un postgrau o Màster o un altre tipus de formació complementària. Les beques també

promouen l'intercanvi d'experiències i el treball en xarxa entre col·legues.

Poden fer la sol·licitud estudiants estrangers que hagin obtingut un primer títol

universitari en el camp de la música o,  com a molt tard, en iniciar el programa

d’estudis amb ajut a la beca

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-dat

abase/?status=&origin=41&subjectGrps=&daad=&intention=&q=music&page=1&detai

l=57135743

https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/scholarship-dat

abase/additional-information-music/

● Yamaha Music Fundation of Europe*

* Aquest programa de beques s’ha vist suspès temporalment a causa de la Pandèmica.

Programa de beques que ofereix una gran varietat de disciplines,  des d’instruments de

piano i de corda, fins a instruments de percussió i de vent. Las disciplines canvien cada

any. Dependent del país de residència de l’estudiant, la beca s’atorgarà en forma d’un

pagament únic d’entre 1.000 i 2.000 euros. Aquesta suma pot ser utilitzada per a

qualsevol propòsit, sempre que contribueixi a l'avanç dels estudis del guanyador.

https://es.yamaha.com/es/education/ymfe/

● Beques Bogliasco a Itàlia

Les beques s’adrecen a persones amb talent, sense distinció de nacionalitat, edat, raça,

sexe o religió, que realitzin treballs creatius en les següents disciplines: arts visuals,

arqueologia, arquitectura, dansa, estudis clàssics, cinema o vídeo, història, literatura ,

filosofia, música i teatre. Acull a persones que realitzen tant treballs creatius com

acadèmics. Es poden presentar candidatures en anglès, francès, italià i espanyol a

través de la pàgina de la Fundació.

Cada any s’organitzen unes 50 beques d’un mes de durada. Fan dues crides a l’any.

https://www.bfny.org/es/quienes-somos/programa-de-becas-bogliasco
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● Jeunesses Musicales International

JMI és una organització sense ànim de lucre mundial que proporciona oportunitats als

joves i als nens per desenvolupar-se a través de la música a través de tots els límits.

Pots consultar tots els seus programes: https://jmi.net/programs

● ETHNO MUSIC

Ethno és el programa internacional de música popular i tradicional de Jeunesses

Musicales International. El programa, fundat el 1990 i present avui en més de 13

països, està dirigit a joves músics de 13 a 30 anys amb la missió de reviure i mantenir

viu el patrimoni cultural mundial entre els joves.

Es tracta d’una plataforma on hi participen diferents països.

Consulta Ethno Catalonia: https://ethno.cat/ca/

Ethno Suècia.

Tenen previst fer un festival entre del 31 d’octubre al 7 de novembre. Les sol·licituds es

poden enviar fins a l’1 d’octubre de 2021 a:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezkZ9WVF_FQ7fn9tpEmndgF0bOHZNfd0

ddB71zC1nS6wIXHQ/viewform?fbclid=IwAR0iLPtWmYgUfKnJVoEdW3Xuf-2ZcJUHID_Df

NeDUTaacSsc0FQqHzPchWw

Més informació:

https://ethno.world/es/ethno-mobility-update-now-supporting-40-countries/

● International Music Publishing Summer School

Combina la informació necessària a nivell internacional amb coneixements

especialitzats en edició internacional de música.  Es fan d’activitats de networking i

reunions d’exalumnes durant festivals com el Reeperbahn Festival 2021.

Aquests cursos ofereixen a les persones que ja estan actives en el sector de l’edició

musical l’oportunitat de rebre formació específica, consells pràctics i establir xarxes

amb enfocament internacional.

https://imbss.musicbusinesssummerschool.com/kurs/international-music-publishing-s

chool/
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Altres Plataformes i recursos

● Artsmetric

És una plataforma cooperativa digital per a espais culturals i creatius europeus per

comparar dades, compartir pràctiques i aprendre els uns dels altres.

https://artsmetric.com/knowledgebase/#resources

Exemple: Posem com a paraula clau “Musica”
Apareix STAMP, projecte que es va crear per defensar els beneficis de la cooperació i la
creació de xarxes en el sector musical.
https://stamp-music.org/
Hi ha molts recursos gratuÏts per a futurs/es mànagers musicals.
https://stamp-music.org/projectsresults/yemp-young-event-management/yemp-toolb
ox-for-young-managers-o2/

● Center for Music Ecosystems
ONG de recerca mundial dedicada a augmentar el valor de la música a les comunitats.
Elaboren diferents guies i informes que evalúan l’impacte de la música en diferents
contextos.
https://www.centerformusicecosystems.com/sdgs

● European Music Council
Organització sense ànim de lucre dedicada al desenvolupament i promoció de tot tipus
de música a Europa.
https://www.emc-imc.org/

● European Agenda for Music
Projecte llançat per l’European Music Council (EMC), que té per objectiu és reunir les
diverses veus del sector musical europeu per determinar una visió i una estratègia
comunes per al futur.
https://europeanagendaformusic.eu/

● Programa Europa Creativa de la Comissió Europea
Programa de la Unió Europea destinat a impulsar els sectors culturals i creatius, donant
suport a artistes, professionals i organitzacions culturals i audiovisuals, de les arts
escèniques, de les belles arts, de l’edició, el cinema, la televisió, la música, les arts
interdisciplinàries, la literatura, el patrimoni i la indústria dels videojocs.

El seu objectiu és finançar projectes de dimensió europea, amb la finalitat de reforçar
la competitivitat del sector cultural i creatiu, a la vegada que salvaguardar la diversitat
cultural i lingüística europea.
https://europacreativa.es/
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En el cercador de resultats de la plataforma es poden consultar els projectes que han
obtingut finançament fent la cerca per categoria:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/

Dins d’Europa Creativa entre  diverses iniciatives trobem:
Music Moves Europe:
https://ec.europa.eu/culture/sectors/music/music-moves-europe

Music Moves Europe Talent Awards: https://musicmoveseuropetalentawards.eu

● Mubazar
Plataforma creada per JM International a través de la qual pots trobar oportunitats en
el sector de la música arreu del món
https://mubazar.com/en

● International Music Council (IMC)
L’IMC és l’organització professional líder al món dedicada a la promoció del valor de la
música en la vida de tots els pobles. La seva missió és desenvolupar sectors musicals
sostenibles a tot el món, crear consciència sobre el valor de la música, fer que la
música importi a tot el teixit de la societat i defensar els drets bàsics de la música a tots
els països.

Consulta el seu programa de pràctiques (no remunerades) i de voluntariats que fan
dins de dels Voluntariats de les Nacions Unides

https://www.imc-cim.org/connect-with-us/internships.html

Convocatòries*
*Cal consultar cada any si es renoven les convocatòries. N’hi ha que es fan anualment,

d’altres cada dos anys, i d’altres crides puntuals.

● Jump Music
JUMP – the European Music Market Accelerator, proporciona un marc per als
professionals de la música per desenvolupar models de negoci innovadors.
https://www.jumpmusic.eu/apply/

● European Emerging Bands contest
https://www.music.eye2021.eu/terms

● Subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la Mobilitat d’artistes: música i arts

escèniques

https://www.llull.cat/catala/subvencions/mobilitat_musica_esceniques.cfm
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● Acción Cultural Española
El Programa AC / E per a la Internacionalització de la Cultura Espanyola (PICE) impulsa i
facilita la presència exterior del sector creatiu i cultural espanyol.

Aquest programa dóna prioritat a les propostes emergents del sector creatiu, que
necessita una projecció exterior i que reflecteixi la pluralitat de la cultura actual. Ho fa a
través de dues línies de suport: Visitants i Mobilitat. Adreça a entitats culturals.
https://www.accioncultural.es/es/progPICE
Bases generals:

https://www.accioncultural.es/media/2021/PICE/BasesmarcoMovilidad2.pdf

Webinar
Xerrada en anglès organitzada per la Fundació Catalunya Voluntària (FCV) on van

convidar a tres professionals del sector per parlar del rol de les dones en la indústria de

l'àudio.

https://www.youtube.com/watch?v=Z1ORq9mvgl8

Tallers
La FCV posa en marxa el projecte “Ritmes per la Convivència”, on a través de tres tallers

dinamitzats per professionals de Grècia, de Catalunya i del Brasil es convida a gaudir de

la música i a treballar amb ella com a eina cultural. Les sessions tindran lloc a finals

d'octubre i novembre de 2021. Més informació a:

dinamitzacio@catalunyavoluntaria.cat i tallers@catalunyavoluntaria.cat

2. VOLUNTARIAT I ESTADES SOLIDÀRIES

Ets una persona inquieta, curiosa i vols donar un cop de mà,

però no saps bé com arribar a les oportunitats de voluntariat?

Vols aprofitar l'experiència per millorar un idioma?
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Les persones voluntàries ofereixen una part del seu temps en la realització de tasques que

permeten la millora de la societat o d'un col·lectiu específic. Es poden fer voluntariats de molts

tipus, amb durades i finalitats diferents. En aquest capítol, tot i que no són voluntariats, també

hi incloem les estades d’educació no formal (com intercanvis juvenils i les formacions i seminaris

internacionals).

2.1 Voluntariat internacional i estades.

Estades de curta durada (2 setmanes – 1 mes)

Camps de treball

Es duen a terme, sobretot, a l'estiu a tots els països del món. Es realitza una feina

voluntària i activitats de lleure on participen joves i adults, generalment l'idioma

vehicular és l'anglès. A Catalunya ho gestionen l’SCI www.sci-cat.org o la COCAT

www.cocat.org. Hi ha un preu

d'inscripció i el viatge, que va a

càrrec del participant.

https://youtu.be/dr6_jYq_nhk

Exemples de camps de treball relacionats amb la música:
Cal consultar cada any si es du a terme el projecte.

A Bèlgica: Marsinne Folk Festival

https://www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr/partir-en-volontariat-a-letra

nger/?volunteer=workcamp&id=34e687a5c21e40efa9169b1df0c86014

A França amb l’organització Lunaria:FESTIF L’ART FESTIVAL i Free music festival

https://www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr/partir-en-volontariat-a-letranger

/?volunteer=workcamp&id=34e687a5c21e40efa9169b1df0c86014
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Estades solidàries

Són estades de coneixement, sensibilització i educació per al desenvolupament, les quals

permeten conèixer les condicions de vida i de treball de la població local. L’objectiu

principal és donar suport a les activitats de les entitats locals i compartir la seva realitat

quotidiana.

> >> Entrevista al director d’Oxfam Catalunya: http://bit.ly/2xK6wln

Estades de llarga durada (+ de 3 mesos)

Projectes de Voluntariat  del C.E.S. (antic voluntariat europeu)
Es tracta de programes finançats pel Cos

Europeu de Solidaritat de la Unió Europea

que permet a joves d’entre 18 i 30 anys per

fer un voluntariat d’1 a 12 mesos en un

país de la Unió Europea o països veïns. Les

temàtiques són diverses: social, art i

cultura, medi-ambient, joventut, cultura de

pau, cooperació internacional, amb nens,

persones amb diversitat funcional...

El programa inclou allotjament, manutenció, assegurança mèdica, diners per a despeses

bàsiques i curs de la llengua local del país.

És necessari que els joves interessats estiguin inscrits al COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

(C.E.S): https://europa.eu/youth/solidarity_es.

Dins del portal del C.E.S. també s’hi poden trobar projectes ocupacionals i voluntariats de

curta durada.

Més informació:

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/participacio_i_solidaritat/cos-europeu-de-solidarit

at/

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-169587?lg=OR
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CES + Música
Recull d’oportunitats de voluntariat dels Cos Europeu de Solidaritat que tenen relació amb la
música. És necessari consultar les convocatòries cada any, ja que poden variar.

● Association Music’Al Sol - Villegly, França
Treballen principalment en dues branques:

1. Desenvolupar i promoure la música d'Aude en àrees rurals, crear un espai per a
reunions multigeneracionals sobre cultura i permetre l'accés a espectacles de
qualitat per a la població rural

2. Difusió d’esdeveniments
Participació a la reunió per programar i organitzar esdeveniments - recolzar la
comunicació a través de la red social - suport en el desenvolupament del lloc
web - suport en la preparació de l’escenari espacial i els equipaments entre
altres tasques

Exemple de videoclip creat amb un grup de joves:
https://www.youtube.com/watch?v=Y54kiva2qUw

https://serviciovoluntarioeuropeo.org/sve/voluntariado-europeo-en-francia-para-eventos-artis

ticos-culturales-y-musicales/?fbclid=IwAR0OIKZ9btgYRTBlPXaNm_DO8fvlNOv2l_ZIHvcJXoiA4QIj

2oz122gVXxw

● European Union of Music Competition for Youth-  Munich, Alemanya (música clàssica)

https://emcy.org/projects/solidarity-corps/

● Arts Lab 3.0 - Romania

El projecte s’adreça a joves apassionats per qualsevol art, des de manualitats, cinema,

dansa, pintura, música, fotografia, cuina, teatre fins a qualsevol altra activitat artística o

cultural.

https://www.supertineri.org/2021/01/open-call-for-volunteers-arts-lab-30.html

● Fundación Indaliana para la Música y las Artes - Almería

Partint de la creació el 1998 de l'Associació Cultural Indaliana Jazz Band, el seu objectiu

és contribuir a la difusió de la música clàssica i el jazz i altres disciplines artístiques,

com la dansa.

https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/59397_en

● Glocalmusic, grémio para o desenvolvimento da música criativa, CRL - Almada,

Portugal. Organització que treballa per augmentar la llibertat i la creativitat, i
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específicament la música creativa, sempre des d’una perspectiva transdisciplinària. És

una organització sense ànim de lucre que busca crear condicions d’apoderament per al

desenvolupament de la creativitat laboral i artística.

https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/58521_en

● Istituto Superiore di Studi Musicali 'Claudio Monteverdi' - Cremona, Italia

L’Institut d’Estudis d’Alt Música “Claudio Monteverdi” (Istituto Superiore di Studi

Musicali - ISSM Monteverdi), Conservatori de Cremona, és una institució pública

d’educació superior (HEI) amb activitats de recerca i producció artística relacionades.

https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/62761_en

Notícia sobre el voluntariat del canal de Facebook de l’organització:

https://www.facebook.com/istitutomonteverdi/posts/4574478042611057

● Maladzechna music college named after M.K. Aginsky - Maladzechna, Bielorússia

Voluntariat en una escola de música

https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/71746_en

● Music Fund asbl - Brussel·les, Bèlgica

Organització que neix d’una associació entre Oxfam Solidarité i un grup de música

clàssica contemporània anomenada Ictus.

Té per objectiu donar als joves que viuen en zones de conflicte i / o regions pobres la

possibilitat de practicar música en condicions adequades.

https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/77502_en

https://musicfund.eu/

● Musica, Impulscentrum voor Muziek - Pelt, Bèlgica

Entitat que organitza projectes educatius per a totes les edats en el camp de les arts.

Alinea els seus objectius artístics amb els d’altres sectors com l’educació i el benestar,

amb la finalitat de crear oportunitats de col·laboració emocionants per a entusiastes

sense antecedents específics, que van des dels aficionats fins als músics professionals.

https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/77432_en

https://www.musica.be/en

● Other Music Academy e.V. - Altenburg, Alemanya

Centre sociocultural experimental que treballa amb una àmplia diversitat de persones

en trobades genuïnes i significatives (a través de la música, la dansa, l’artesania, la

història cultural i molt més) destinades a superar fronteres i biaixos divisius i

desenvolupar el nostre potencial humà cooperatiu.

https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/78071_en

● Peron Music Foundation - Tatabánya, Hongria
https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/64234_en
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www.peronmusic.hu

● Semper Musica Association - Bucharest, Romania
https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/62590_en
www.sempermusica.org

LTV de l’SCI i de COCAT

El Servei Civil internacional de Catalunya i COCAT ofereixen voluntariats de llarg termini

(LTV-Long term volunteering), programes propis de les seves organitzacions.

Són estades de 3 a 12 mesos, per a persones majors de 18 anys (algunes vegades 21) en

diferents països del món.

https://www.scicat.org/voluntariat/llarga-durada-evs-i-ltv

https://www.cocat.org/projectes-de-mitja-i-llarga-durada/

2.2 Educació No Formal

Si bé no es tracta de projectes de voluntariat, en aquest apartat categoritzem també

projectes d’intercanvi i de formació en l’àmbit no formal perquè les entitats que hi

promouen són de caràcter similar a les de voluntariat i perquè tenen un component

similar perquè fa a l’intercanvi cultural.

Intercanvis juvenils internacionals (en grup)

Els intercanvis juvenils es fan dintre del marc del programa Erasmus+. Són trobades entre

joves de 2 o més països, per treballar un tema en concret (art, cultura, esport,

política...). Els i les participants assumeixen una part del cost del viatge quan aquest

sobrepassa el cost unitari subvencionat.

Mundus: http://www.asociacionmundus.com

Fundació Catalunya Voluntària: https://www.catalunyavoluntaria.cat

La Víbria Intercultural: https://vibria.org/intercanvis-juvenils
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Exemples d’Intercanvis juvenils + Música

● Intercanvi “World Music Exchange” fet a Taranto,  Itàlia:

https://akep.eu/apply-now-for-the-world-music-exchange-program/

Dossier informatiu:

https://drive.google.com/file/d/1jDCapnc8GBheVPEf-04a9lkzH0zVSyY6/view

● Crea Youth - European Musik Links organitzat per TACC (Catalunya)

Enllaç a la notícia:

https://www.taccbcn.com/participem-dun-projecte-de-residencia-musical-per-a-joves-

arreu-deuropa/

Formacions internacionals

Són formacions, de 4 a 10 dies, dins del marc del programa Europeu Erasmus+, dirigides a

joves, líders juvenils, entitats i treballadors en l'àmbit juvenil majors de 18 anys.

Tenen l’objectiu d’aportar competències diverses als assistents i es fan servir metodologies

d’Educació No Formal.

Calendari de formacions: http://bit.ly/2puodSh

Exemple de Formacions Internacionals + Música

"SoundPath" (Estònia)

Curs de formació per a treballadors joves que volen aprendre noves eines i mètodes

innovadors per treballar la música en educació no formal

Dossier informatiu:

https://drive.google.com/file/d/1kmOLcX3vUDBClDHrz64ZJRpkVK4m1ANy/view?usp=shar

ing
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També es poden trobar exemples i bones pràctiques de projectes al cercador de projectes

de OTLAS.  En el següent exemple de cerca, hem posat com a criteri la música:

https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/projects/?b_actions%5B%5D=act

ion-9&b_keywords%5B%5D=otlas-keyword-26&b_inclusion=0&b_partners_needed=0&b_

future_deadline=0&b_range_projects=0&b_range_projects_begin_date_day=22&b_range

_projects_begin_date_month=7&b_range_projects_begin_date_year=2021&b_range_pro

jects_end_date_day=22&b_range_projects_end_date_month=7&b_range_projects_end_

date_year=2026&b_name=&b_browse=Search+projects&b_offset=0&b_limit=10&b_orde

r=lastmod

3. TREBALL I PRÀCTIQUES

M’he plantejat marxar a l’estranger per treballar, però per on començar?

Què he de tenir en compte?

Quins programes/ oportunitats de pràctiques hi ha?

La recerca de feina a l'estranger és una possibilitat de mobilitat molt extensa. Els canals de

recerca són molts i variats.

3.1 Feina qualificada
La feina qualificada és tot aquella que requereix una titulació específica, en l’àmbit tècnic

(Formació professional Cicle superior) i sobretot en l'àmbit Universitari: Graus,

llicenciatures, post-graus, màsters... La recerca d'aquest tipus de feina es fa a través

dels canals de recerca del país de destí, pel sector o serveis d'ocupació del país o

Europeus, com Eures: https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
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Your First Eures Job. Programa d’ajudes de la xarxa EURES adreçades a joves entre 18 i 35

anys de la UE que tinguin la voluntat de traslladar-se a un altre estat membre de la UE,

Noruega o Islàndia per qüestions laborals.

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/tu-primer-e

mpleo-eures

Agències de feina. Existeixen empreses de recerca de feina a l’estranger, que ofereixen

aquest servei a canvi d’un import. Per exemple, agències d’au pairs: www.iapa.org

3.2 Feina temporal/estacional
Feines no relacionades amb els estudis, per un període temporal, amb objectius

professionals més transversals que tècnics (idioma, adaptabilitat, flexibilitat,

experiència, prova...).

Es sol plantejar durant un temps limitat, com un estiu o un any escolar. Existeixen

canals de recerca generals, per país o per sectors. També poden ser una bona transició

per persones que cerquen feina qualificada.

En funció del sector

Hostaleria www.caterer.com, www.catererglobal.com

Agricultura www.pickingjobs.com, www.fruitfuljobs.com, www.seasonalwork.nl

Au pair www.aupair-world.net

En funció de l’estació de l’any

www.summerjobs.com, www.seasonworkers.com

ETT’s. Són empreses de feina temporal, que ofereixen feines de tota mena a tots els països.

http://www.randstad.com
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3.3 Intercanvi de feina per allotjament i manutenció
També existeix la possibilitat de fer intercanvis de feina per allotjament i manutenció. On es

dóna suport a particulars, famílies o organitzacions amb tasques definides prèviament

com a feina agrícola, reformes, cuidar infants, ensenyar idiomes, informar a turistes a

hostals... Les condicions són diferents i les posa l’usuari d’acollida segons el projecte.

http://bit.ly/2Q2C1ic

http://bit.ly/2MYnFxj

http://bit.ly/2zqFp0C

Emprenedoria + Música

Erasmus for Young Entrepreneurs (Erasmus per a Joves Emprenedors) és un programa europeu

que permet rebre assessorament en l’àmbit europeu sobre com emprendre un negoci. A

Catalunya hi ha una varietat d’organitzacions que t’acompanyaran en el procés. És un

programa en què hi ha un procés de selecció per tant, has de preparar documentació (CV, carta

de presentació i motivació, pla d’empresa, etc.).

El programa es destina al següent perfil d’emprenedors/es:

1- Persones que es plantegen emprendre el seu negoci o que ja ho hagin fet

en els darrers 3 anys.

2- Persones empresàries experimentades que dirigeixen PIMES.

No hi ha límit d’edat per accedir a aquest programa.

Consulta més informació del programa: www.erasmus-entrepreneurs.eu

Consulta testimonis que han passat pel programa i que son emprenedors musicals:

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=09&id=834
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3.4 Pràctiques laborals
Les pràctiques laborals es duen a terme per facilitar l'aprenentatge dels joves i la seva

inserció al mercat laboral. Es realitzen, normalment, durant els estudis o en

finalitzar-los i tenen un vessant formatiu i una altra d'aplicació pràctica en l'espai

laboral.

Estudiants

Normalment es fan dins d'un programa de pràctiques, a vegades amb beques, per

estudiants als darrers anys de carrera o formació professional. Són les pràctiques VET

(Vocational Education and Training) i  ho tramiten els centres educatius.

Nou titulats i/o Joves en situació de desocupació

Existeixen Programes de pràctiques, a vegades amb beques, per a joves nou titulats.

Eurodissea: http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html

TLN Mobilicat, adreçat a joves inscrits a la Garantia Juvenil:

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/ambits/mobilitat-laboral/programa-tln-mobilicat

https://ec.europa.eu
/eures/public/your-fi
rst-eures-job-js

https://ec.europa.eu
/eures/public/es/ho
mepage

https://serveiocupaci
o.gencat.cat/ca/cerc
ar-feina/xarxa-eures-
treballar-a-europa/aj
udes-a-la-mobilitat/

https://www.sepe.es
/HomeSepe/Persona
s/encontrar-trabajo/
empleo-europa.html
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3.5 CV i carta de motivació
El Currículum Vitae (Résume a Estats Units) és un document que com el seu nom en llatí

indica vol dir “resum de la meva vida”. En aquest cas, es fa servir per a la recerca de

feina, aportant informació personal i de contacte del candidat i resumeix la formació,

l’experiència laboral, altres dades d’interès per tal de donar una visió general i

resumida de la persona que el realitza.

La carta de presentació (cover letter) no és el CV escrit amb altres paraules, no es tracta de

descriure, de nou, les nostres experiències laborals, les nostres competències,

destacant les nostres aptituds. La carta de presentació es fa per tal de convèncer a

l’encarregat de la selecció a voler conèixer-nos i fer-nos una entrevista.

El model Europass és el més adequat per fer una recerca

de feina a l’estranger, ja que està normalitzat i

estandarditzat per tota Europa. Pots descarregar-te’l o

personalitzar-lo On-line a través d’aquest enllaç:

http://europass.cedefop.europa.eu
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4. TURISME ALTERNATIU

El turisme alternatiu ens proposa tot un seguit de

recursos per a poder viatjar i conèixer el món d’una

manera més sostenible a través de canals i mètodes

alternatius als tradicionals fent servir xarxes

d’intercanvi d’allotjament, transports compartits,

rutes alternatives, etc.

Turisme Motxiller
És una forma de viatjar independent, lliure i molt de moda en el món dels

joves, sobretot als Estats Units, Canadà, Austràlia, etc.

http://mochileros.org/

Allotjament Internacional
Youth Hostel (Hostals juvenils) www.hihostels.com

Intercanvi de cases www.homelink.org, www.intercambiocasas.com/es

Xarxes d’intercanvi hospitalari www.couchsurfing.com

Xarxes d‘intercanvi de feina: Consultar l’apartat 3.3 Intercanvi de feina

per allotjament i manutenció

Transport
Compartir cotxe

www.compartir.org

www.hitchwiki.org/es

www.blablacar.es
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Festivals i organitzacions  de música que acullen voluntaris/es

Festaff - Regne Unit

https://www.festaff.co.uk/festival-info

Music Festival Wizars - Plataforma que recull diversos festivals d’arreu del món

https://www.musicfestivalwizard.com/volunteer-music-festivals/

Connect by Music - Grècia. Escoles de música als camps de refugiats grecs
https://www.connectbymusic.com/en/volunteers/

5. ASPECTES TRANSVERSALS: GESTIONS I TRÀMITS

Si has arribat en aquest punt, vol dir què coneixes les teves opcions de mobilitat

internacional, però, encara no saps ben bé com fer i què has de tenir en compte a nivell

de paperassa, oi?

Són tots aquells aspectes necessaris i útils per preparar el teu viatge organitzar l’estada. Al

Servei de Mobilitat disposem de recursos per informar-te i assessorar-te per poder

planificar el teu projecte de mobilitat.
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Trobareu informació sobre el Registre de Viatgers a:

https://registroviajeros.exteriores.gob.es/

Transport

Tren

www.interrail.eu

www.europeanrailguide.com

Autobús

www.eurolines.es

www.starbus.es

www.busabout.com

www.haggisadventures.com per a Regne Unit

www.greyhound.com per als Estats Units i el Canadà.

Cobertura sanitària

Recordeu que per viatjar necessites una cobertura de viatge, per això és indispensable que

sempre que viatgeu per Europa porteu amb vosaltres la Targeta Sanitària Europea i que

aquesta estigui al dia. Podreu demanar-la a través del portal: http://bit.ly/2Ffo1vC.

Depèn de l'estada, convindrà valorar contractar una assegurança privada.

Visats i permisos

Països de la UE:

Passaport o DNI en vigor. Alguns països demanen un

registre per treballar o per estades de més de 3

mesos.

Prèviament a marxar, consulta on es troba el consolat del

país i, contacta’ls per a informar-te’n amb més detall

sobre els teus dubtes, preguntes, etc.

https://cutt.ly/Mg0Y2yd

Has de tenir en compte que la majoria dels consolats es troben a les grans capitals, en el

nostre cas a Barcelona.
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Països fora de la UE:

Estades < 3 mesos sense treballar o estudiar: Visa de turista

Estades > 3 mesos, estades treballant o estudiant: Visa d’estudis o treball

Les vises i permisos (residència, estada, etc.) depenen del país de destí, per tant s’ha de

demanar informació detallada a l'ambaixada espanyola del país on es vol fer l’estada.

A la pàgina web del Ministeri d’Exterior del Govern d’Espanya hi ha un buscador en forma de

mapa a través del qual obtenir recomanacions de viatge així com informació útil de qualsevol

país del món (visats, cobertura sanitària, etc): http://bit.ly/2FdM7c7

Reopen EU. La Comissió Europea ha creat el portal RE-OPEN EU on hi ha informació sobre:

Control de fronteres, Mitjans de transports disponibles, Restriccions de viatge, Recomanacions

de salut pública i Serveis turístics. https://reopen.europa.eu/es

Si vols informació més detallada sobre qualsevol de les opcions de mobilitat internacional

que t’hem presentat (estudis, pràctiques, feina, voluntariat, turisme alternatiu…), no

dubtis en demanar-nos-la! Disposem de fitxes explicatives per a cadascuna

d’aquestes àrees.

La informació relativa a totes les ofertes de voluntariats, intercanvis, formacions, pràctiques, feina, beques o concursos procedeixen de la recerca de diferents fonts

d’informació. Des del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme duem a terme una tria de recursos seleccionats, amb tot, no ens fem responsables de

qualsevol errada o incompliment derivada de la pàgina d’origen. La nostra tasca és merament de difusió. Per a qualsevol dubte específic relatiu a una oferta

publicada és recomanable contactar amb l’organisme directe que la promou, accedint a l’apartat de “més informació” que hi ha a cada oferta. Les icones i

imatges d’aquest butlletí estan extretes de Freepik, Pexels.com, Flaticon.com i de les pàgines web que publiquen les ofertes.
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