TRAINING COURSE
servei de voluntariat internacional
Què és el Training Course?
Un curs de formació o training course és un projecte del programa Erasmus+,
finançat per la Comissió Europea, dirigit a joves i persones actives en l'àmbit de la
joventut (treballadors/as juvenils, membres d'associacions juvenils o
voluntaris/as en aquest àmbit). El seu objectiu principal és el de fomentar la
mobilitat i la formació a través d'un curs a l'estranger en el qual participen
persones de diferents països europeus.
Els training course pretendre desenvolupar les competències i reforçar les
habilitats dels participants a través de mètodes propis de l'educació no-formal.
Solen durar entre 1 i 2 setmanes i en ells pot participar qualsevol persona major
de 18 anys. Aquí sota tens una infografia en la qual t'expliquem de manera
gràfica què és un curs de formació Erasmus+.

Qui pot participar?
Majors de 18 anys amb residència en algun país de la Unió Europea.

Quines despeses cobreix?
Viatge, allotjament i menjar.

Durant quant de temps?
Entre 2 dies i 2 mesos. El més habitual és que sigui entre un i dues setmanes.

On es pot fer?
Qualsevol país membre de la UE i països associats.

Per a què serveix?
- Créixer a nivell personal i professional
- Formar-te en un àmbit concret
- Conèixer noves formes de treball
- Intercanviar idees

En quins àmbits?
Cultura, inclusió social, esports, art, temps lliure, comunicació, medi ambient,
cooperació, immigració.

Qui és qui?
ASSOC. D'ENVIAMENT: s'encarrega de trobar candidats, de la seva preparació
i seguiment
ASSOC. D'ACOLLIMENT: és l'encarregada de crear i implementar el projecte
al país de destinació
PARTICIPANTS: Cada país envia a un grup de participants. Tots junts
conviuran durant tot el projecte
ERASMUS+: els Training Course són finançats per la CE a través del
programa Erasmus+.

Envia'ns un correu a

voluntariat.internacional@udg.edu
Subvencionat per:

