
   

 

 
 

PROGRAMA EURODISSEA 

 

Què és el programa Eurodissea? 

Eurodissea és un programa de mobilitat internacional de l'Assemblea de les Regions 

d'Europa (ARE) www.aer.eu i gestionat a Catalunya pel Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya. Ofereix estades de pràctiques professionals becades i formació lingüística a 

l'estranger a diverses regions europees, amb durades d’entre tres i set mesos. 

L'objectiu del programa és proporcionar als joves participants una experiència 

professional i personal, i alhora, donar-los l'oportunitat d'aprendre una llengua 

estrangera o millorar-ne el seu coneixement. 

 

Què ofereix el programa Eurodissea? 

 

 Una estada de pràctiques professionals  

 Creixement professional, millora de l’ocupabilitat, major adaptació al mercat 

laboral 

 Formació lingüística 

 Coneixement d’una altra cultura 

 Millorar les competències personals i socials 

 Seguiment per part de SOC i per part de la persona responsable a la regió 

d’acollida durant tota l’estada 

 Assegurança privada per accident laboral i repatriació 

 Certificat de pràctiques professionals 

 Certificat de formació lingüística 

 

 

Qui pot participar? 

El programa Eurodissea va adreçat a joves que : 

 Hagin finalitzat la formació: universitària o formació professional i estiguin en 

possessió del títol (o del resguard del títol). 

 Siguin demandants d’ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). 

 Siguin residents a Catalunya amb una antiguitat mínima de 6 mesos. 

 Tinguin entre 18 i 35 anys en el moment d’iniciar les pràctiques. 

 

Com puc participar-hi? 

 Cal crear un perfil al web Eurodissea www.eurodyssee.eu en anglès o en l'idioma 

de la regió d'acollida. 

 Adjuntar el CV Europass escrit en anglès o en l’idioma de la regió d’acollida. 

 

 

 

http://www.aer.eu/
http://www.eurodyssee.eu/


   

 

 

 

 Sol·licitar un màxim de 5 ofertes relacionades amb el CV i complir els requisits 

detallats a cada oferta (estudis requerits i nivell d'idioma); en cas de no complir-

los, la candidatura serà cancel·lada. 

 

Es poden convalidar crèdits ? 

 Les pràctiques del programa Eurodissea no són curriculars. No obstant, l’UdG les podrà 

convalidar com a crèdits internacionals. 

 

Beca Eurodissea 

Els participants rebran, de la regió d’acollida, una beca per a fer front a les despeses 

d’allotjament i manutenció calculat en funció del nivell de vida de la regió. El programa 

també finança la formació lingüística i una assegurança de viatge d’accidents i 

responsabilitat civil. El cost del bitllet d’anada i tornada de Catalunya a l’estranger és a 

càrrec del participant. 

És imprescindible que els participants portin una suma de diners suficient per a fer front 

a les despeses del primer mes donat que la primera beca es rep a finals del primer mes 

de pràctiques professionals.  

 

On es pot consultar més informació? Per saber-ne més i resoldre tots els 

dubtes: 

Pàgines web d’interès on pots trobar més informació:  

www.eurodyssee.eu 

https://aer.eu/aer-eurodyssey/ 

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

eurodissea/ 

https://aer.eu/eurodyssey-forum-2020/ 

 

En cas de tenir dubtes, posa’t en contacte amb nosaltres i t'explicarem el programa amb 

més detall. També tens l’opció de concertar una cita personalitzada enviant un correu a: 

voluntariat.internacional@udg.edu 

 

http://www.eurodyssee.eu/
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