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3 de nov.
19.00 h
Museu Darder

1
SESSIÓ

10 de nov.
19.00 h
Museu Darder

2
SESSIÓ

24 de nov.
19.00 h
Museu Darder

3
SESSIÓ

1 de des.
19.00 h
Museu Darder

4
SESSIÓ

VOLUNTARIAT EUROPEU
Sessió introductòria a les principals opcions que existei-
xen per poder realitzar un Voluntariat Europeu: per for-
mar-te, treballar, aprendre o millorar un idioma, fer pràc-
tiques, fer un voluntariat, viatjar... entre d’altres. 

S’explicaran els principals projectes, les seves caracterís-
tiques i quins tràmits cal fer per apuntar-s’hi.

A càrrec d’Anna Marí, tècnica de l’Oficina Jove de Girona – 
L’Estació; i Eva Ontoso, tècnica de l’Oficina Jove del Pla de 
l’Estany – Cal Drac.

TREBALLAR A LA UNIÓ EUROPEA
Mostrar les diferents opcions de treball a l’Espai Econò-
mic Europeu que ens ofereix la xarxa EURES de la CE i 
el programa Eurodissea: com registrar-se, fer cerques i 
consultar les oportunitats de feina.  

A càrrec d’Arnau Soy, tècnic EURES del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya.

ESTUDIAR I INVESTIGAR A LA 
UNIÓ EUROPEA
En aquesta xerrada t’explicarem com funciona el sistema 
educatiu en altres països i quins passos has de seguir 
si vols marxar a l’estranger a cursar   el batxillerat, una 
carrera universitària, un cicle formatiu o a aprendre 
idiomes. També t’explicarem els tràmits i gestions que 
hauràs de fer per a homologar i convalidar els teus estudis 
i quines beques i oportunitats d’investigació tens a l’abast. 

A  càrrec de Teresa Juanmartí, de l’Associació Nexes.

EXPERIÈNCIES LOW-COST, 
VIATGES DE MOTXILLA I ALTRES 
VOLUNTARIATS
Has somiat mai en agafar la motxilla, anar a l’aeroport 
i agafar el primer vol? Has pensat que la teva bicicleta 
i tu podeu fer milers de quilòmetres junts? Fins on ets 
capaç d’arribar fent auto-stop? T’imagines estar un mes 
en un vaixell fent mapping al fons marí? Aquesta i moltes 
experiències més es presentaran en la darrera sessió de 
les jornades Surt de l’Ou. 

Comptarem amb la presència de diferents joves del Pla 
de l’Estany que ens explicaran la seva experiència de 
primera mà.
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