
Viatge, allotjament, activitats i menjar.

Qualsevol país membre de la UE i
països associats.

Normalment tenen una durada d'entre 5 i 10 dies.

ENTITAT D'ENVIAMENT: S'encarrega de trobar candidats, de la seva
preparació i seguiment.
ENTITAT D'ACOLLIMENT: És l'encarregada de crear i implementar el projecte
al país de destinació
PARTICIPANTS: Cada país envia a un grup de participants. Generalment són
grups de 2-4 participants. 
ERASMUS+: els Seminar són finançats per la Comissió Europea a través del
programa Erasmus+.

Majors de 18 anys amb 
residència en un país de la 
Unió Europea. Normalment no 
hi ha límit d'edat.

El Seminar és un projecte del programa Erasmus+ finançat per la Comissió
Europea, dirigit a persones amb ganes de compartir idees i aprendre respecte una
temàtica concreta a través de tallers, debats i altres activitats.

El perfil dels participants és de persones amb coneixements relacionats amb la
temàtica del projecte i/o experiència amb el treball amb joves/nens/adults, ja sigui
com a treballadors socials, monitors, entrenadors, voluntaris, etc. Els participants
comparteixen les seves vivències per aprendre els uns dels altres. 

A l'acabar es rep el certificat "Youthpass".

 un correu a 

On es pot fer?

Què és el Seminar?

Quines despeses cobreix?
Qui pot participar?

Qui és qui?

Durant quant temps?

servei de voluntariat internacional 

Subvencionat per:

 voluntariat.internacional@udg.edu
Envia'ns

-Intercanviar experiències, 
coneixements i idees
-Potenciar l'aprenentatge en un àmbit
concret
-Créixer a nivell personal i professional 
-Fer contactes d'organitzacions i 
persones

Salut, Psicologia, team-building,
coaching, cultura, inclusió social, igualtat
de gènere, esports, temps lliure,
comunicació, medi ambient, art,
immigració, etc. 

En quins àmbits?Per a què serveix?

Pots trobar oportunitats a l'apartat Places disponibles de la
nostra pàgina web i també al nostre Instagram
voluntariat.udg. Per a presentar la teva candidatura hauràs
d'enviar el teu CV i carta de motivació (els dos en anglès).

Com formar part del S?

SEMINAR

https://www.udg.edu/ca/compromis-social/arees/voluntariat-internacional/places-disponibles
https://www.instagram.com/voluntariat.udg/

