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RECURSOS PER A LA CERCA DE PRÀCTIQUES I TREBALL A L’ESTRANGER 

1. Beques i programes de pràctiques 

 ERASMUS + pràctiques: beques del programa Erasmus + per estades de pràctiques adreçades a 

estudiants i estudiants de darrer curs a Europa. 

 Becas Faro: per a estudiants universitaris amb destinacions a Europa, Àsia, els EUA i el Canadà. 

 Becas ARGO: per a titulats universitaris amb destinacions a Europa, Àsia, els EUA i el Canadà. 

 Eurodissea: per a estades de pràctiques en diverses regions que formen part de l’Assemblea de 

Regions de la Unió Europea. 

 ErasmusFlandes: beques per estudiants universitaris espanyols que fan l’Erasmus a Bèlgica i/o 

Flandes. Convocatòria anual. 

 Misiones VIE: contractes de màxim 2 anys per a joves d’entre 18 i 29 anys ciutadans de la UE 

que vulguin fer estades en empreses franceses a l’estranger en qualsevol país del món i en tots 

els sectors professionals.  

 Fundación SEPI: programa de beques d'inserció laboral de joves graduats. 

 Pràctiques a les Oficines Exteriors d’ACCIÓ: Pràctiques remunerades a la xarxa d’Oficines 

Exteriors de Comerç i Inversions d’ACCIÓ arreu del món. Adreçades a joves titulats sobretot en 

l’àmbit de l’Economia, Comerç Exterior, Ciències Polítiques o Dret. 

 Beques Canigó: beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals. 

Convocatòria anual. 

 Beques ICEX: beques de pràctiques de l’Institut Espanyol de Comerç Exterior a les oficines 

comercials d’Espanya a l’estranger. 

 Beca Vulcanus: programa de beques entre la Unió Europea i el Govern japonès destinades a 

estudiants de ciències i enginyeries per realitzar estades d’un any de pràctiques en empreses 

japoneses. 

 Becas “Jóvenes con Futuro”: programa per joves espanyols que vulguin fer estades de 

pràctiques d’un mínim de sis mesos a startups de Sillicon Valley i Nova York. Dirigides a 

estudiants de carreres tècniques i enginyeries. 

 Programa IAESTE: programa de pràctiques internacionals promogut per l’Associació 

Internacional d’Intercanvi d’Estudiants Tècnics. 

 Programa AIESEC: programes de pràctiques internacionals promoguts per l’Associació 

Internacional d’Estudiants de Ciències Econòmiques i Empresarials. 

http://www.uab.cat/web/estudiants-i-titulats/erasmus-practiques-1345684892947.html
https://www.becasfaro.es/home.php
http://becasargo.es/portal/web/guest/home
http://www.eurodyssee.eu/es/juventud/como-participar.html
http://www.erasmusenflandes.com/docs/Corresponsales-Erasmus-en-Flandes-2015-2016.pdf
https://www.civiweb.com/EN/le-volontariat-international/VIE_CONDITIONS.aspx
https://www.fundacionsepi.es/becas/universitarios.asp
http://accio.gencat.cat/cat/empresa-ACC1O/practiques-estranger/index.jsp
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=formacio&id_beca=21861
http://www.icex.es/icex/cda/controller/page/0,2956,35582_10219_3088388_0,00.html
http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0
http://www.stepone.com/jovenes/
http://www.iaeste.es/index.php
http://www.aiesec.org.es/para-estudiantes/globaltalent/
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 Programa Graduate European: programa de pràctiques per a joves titulats en ADE, Economia i 

Màrqueting promogut per la Cambra Oficial de Comerç espanyola.  

 Programes de pràctiques al Canadà: pràctiques laborals al Canadà d’un màxim de 12 mesos 

per a estudiants de 18 a 35 anys. Cal tenir carta d’acceptació d’una empresa canadenca.  

 Beques de suport a la promoció turística: l’Agència Catalana de Turisme ofereix beques per a 

pràctiques de promoció turística de la marca Catalunya a titulats universitaris menors de 30 

anys.  

 Beques CRCC ASIA: estades de pràctiques a Xina per estudiants i recent titulats. Es convoquen 

anualment durant el mes d’octubre. 

 MAEC: estades de pràctiques no remunerades en ambaixades, consolats o representacions 

permanents per a estudiants o per a persones que s’acaben de titular o graduar. Cal dirigir la 

sol·licitud directament a la representació on es vol fer l’estada. 

2. Portals de cerca de pràctiques 

 ErasmusIntern: Portal del programa Erasmus + gestionat per Erasmus Student Network amb 

ofertes d’empreses per fer estades de pràctiques i informació sobre mobilitat. 

 Leo-net: portal d’ofertes de pràctiques per a  Europa. 

 iAgora: portal d’ofertes de pràctiques per a Europa; cal registrar-s’hi per poder-hi accedir. 

 Recruiting Erasmus: portal d’ofertes de pràctiques i feina. 

 Euro Placement: portal d’ofertes de practiques; cal registrar-s’hi per poder-hi accedir; conté un 

directori d’empreses internacionals. 

 Graduate Land: portal d’ofertes de pràctiques i feina a Europa; cal registrar-s’hi per poder-hi 

accedir. 

 Entrypark: portal d’ofertes de pràctiques i feina mundial; cal registrar-s’hi per poder-hi accedir. 

 KapStages: portal d’ofertes de pràctiques mundial que ofereix l’opció de penjar anuncis. 

 Idealist: portal de pràctiques, feina i voluntariat arreu del món en el tercer sector. 

 EuroBrussels: portal d’ofertes de pràctiques en institucions i organismes europeus per a tots 

els sectors professionals. 

 Europe Internship per Eurasmus: portal d’ofertes de pràctiques i feina a Europa. 

 

 

 

 

http://www.spanishchamber.co.uk/es/content/Programa-Graduate-European
http://www.cic.gc.ca/english/work/iec/eligibility.asp?country=es&cat=yp
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=be35007c1f1bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=be35007c1f1bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=50080c4ea1c9a3100c4ea1c9a3108d0c1e0aRCRD
http://www.crccasia.com/scholarship/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/Paginas/Practicas.aspx
http://erasmusintern.org/
https://leonet.joeplus.org/de/
http://uab.partners.iagora.com/index.html
http://www.recruitingerasmus.com/
http://www.europlacement.com/es/search-internships
https://graduateland.com/jobs?keyword=&id=&types%5b%5d=3&limit=10&action=search
https://www.entrypark.com/home
http://www.kapstages.com/
http://www.idealist.org/
http://www.eurobrussels.com/jobs/internship
http://www.europe-internship.com/
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3. Programes de voluntariat internacional 

 European Voluntary Service: portal de la Comissió Europea on s’ofereix informació sobre 

aquest programa que afavoreix la participació del joves en activitats transnacionals solidàries, 

amb possibilitats d’estades de curta i llarga durada. 

 Servei Civil Internacional: per a experiències de cooperació i voluntariat internacional. 

4. Estades en organismes internacionals 

 Stages Comissió Europea: per fer pràctiques a diferents departaments de la Comissió Europea. 

 Estades de pràctiques i visites d’estudi al Parlament Europeu: diverses beques remunerades i 

no remunerades. 

 Consell d'Europa: pràctiques remunerades i no remunerades per a estudiants amb un primer 

cicle d'estudis superat i per a titulats. 

 Comité Económic i Social Europeu: programes de pràctiques per a estudiants i titulats de 

diversos àmbits, de llarga durada (remunerats) i curta durada. 

 Banc Central Europeu: programes de pràctiques que es van convocant durant tot l'any i que 

varien en funció del servei des d'on s'ofereix la vacant. 

 Banc Europeu d'Inversions: programes de pràctiques de 3 a 12 mesos per estudiants i titulats 

dels àmbits d'economia i finances, planificació urbanística i alguns àmbits d'enginyeries. 

 Fons Europeu d'Inversions: pràctiques de 5 mesos de durada adreçades a perfils diversos (en 

funció de la vacant). Normalment amb seu a Luxemburg. 

 Agència Espacial Europea (ESA): Programes de pràctiques amb durada variable, adreçades als 

perfils d'enginyers, físics, biòlegs, metges, economistes i advocats. Es publiquen normalment al 

novembre. 

 Organització per la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE): ofereix oportunitats de pràctiques 

i de feina. 

 European Laboratory for Particle Physics (CERN): ofereix oportunintats de pràctiques i de 

feina. 

 Banc Interamericà de Desenvolupament (BID): ofereix oportunintats de pràctiques i de feina. 

 Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE): ofereix oportunintats de 

pràctiques i de feina. 

 Fons Monetari Internacional (FMI): ofereix oportunintats de pràctiques i de feina. 

 Organització Mundial del Comerç (OMC): ofereix oportunintats de pràctiques i de feina. 

http://europa.eu/youth/country/76/theme/46_en
http://www.sci-cat.org/index.php
http://ec.europa.eu/stages/
http://www.europarl.cat/parliament/periodesdepractiques1.php
http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/apply-now/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships
http://www.ecb.europa.eu/careers/traineeships/html/index.en.html
http://www.eib.org/about/jobs/index.htm
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA
http://www.osce.org/employment
http://home.web.cern.ch/students-educators/student-work-placements
http://home.web.cern.ch/students-educators/student-work-placements
http://www.iadb.org/es/carreras/personas-jovenes,1364.html
http://www.oecd.org/
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
https://www.wto.org/spanish/forums_s/students_s/students_s.htm
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 Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides: ofereix oportunintats de pràctiques i de 

feina. 

 Organització de Nacions Unides: ofereix oportunintats de pràctiques i de feina. 

 Programes de pràctiques del Banc Mundial: programa de pràctiques i de joves professionals a 

les delegacions del Banc Mundial. 

 Organitzacions internacionals: pàgina del Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació que 

ofereix diferents recursos per pràctiques o feina en institucions d’àmbit mundial. 

 Eurodesk: servei d’informació sobre programes i iniciatives europeus. 

5. Programes i beques de formació pràctica a l’estranger 

 Beques Culturex: beques de formació pràctica en gestió cultural per a joves espanyols a 

l’exterior, en institucions culturals, oficines comercials i ambaixades i consolats d’Espanya. 

 Beques Agència EFE: beques de La Caixa i del Banco Santander per estudiants de darrer any de 

Periodisme i/o Comunicació Audiovisual per realitzar 18 mesos de pràctiques formatives a 

l’Agència EFE i a les seves delegacions nacionals i internacionals. 

 Beques DAAD (Servei Alemany d’Intercanvi Acadèmic): per a estudiants, titulats i científics. 

Inclouen enllaços a beques i programes de finançament per estudiar a Alemanya. 

 Beques Fundació Ramón Areces: per fer recerca a l’estranger en l’àmbit de les ciències socials 

(principalment en el camp de l’economia i el dret) i de les ciències de la vida (biomedicina, 

química i física, matemàtiques, canvi climàtic, ciències del mar). 

 Beques Fundació Carolina: per promoure i facilitar l’ampliació d’estudis, així com fer estudis 

d’especialització per a postgraduats, professors, investigadors, etc., procedents de països que 

formen part de la Comunitat Iberoamericana de Nacions (Espanya i Andorra en formen part). 

 Beques Eiffel: Programa per atreure estudiants “excel·lents” que vulguin cursar masters, 

enginyeries o programes de Doctorat a França. Les àrees d’estudi són: economia i gestió, dret i 

ciències polítiques, enginyeries i ciències, i MBA. 

 Beques per a investigadors: beques que concedeix la Unió Europea per a investigadors, 

independentment de la nacionalitat.  

 

   

 

 

http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/InternshipProgramme.aspx
http://social.un.org/index/Youth/UNOpportunities/Internships.aspx
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:23123155~menuPK:8453544~pagePK:8453902~piPK:8453359~theSitePK:8453353,00.html
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/Inicio.aspx
http://www.eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=1
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/becas/becas-culturex-2015.html
http://www.efeescuela.es/noticias/becas-la-caixa-y-agencia-efe/
http://www.daad.es/
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=20&NM=1
http://www.fundacioncarolina.es/
http://www.campusfrance.org/en/eiffel
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/research/jobs/index_es.htm
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6. Agències Col·laboradores amb TecnoCampus 

 Senai Study Abroad: Consultoria educativa i agència de mobilitat internacional 

especialitzada en el disseny i la gestió de programes de pràctiques professionals a Espanya 

i al Sud-est asiàtic. 

 Sabatica: Consultoria educativa especialitzada en pràctiques, voluntariat i formació a 

nivell internacional. 

 

 

 

 

http://www.senaistudyabroad.com/
http://www.sabatica.org/

