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El Pla de Mobilitat s'emmarca dins del Programa Integral de Cualificación 

y Empleo (PICE) i està dissenyat per millorar la ocupabilitat dels joves 

beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil mitjançant accions 

que fomenten la mobilitat transnacional al territori de la Unió Europea. 

OBJECTIUS DEL PROGRAMA 

A través del Pla de Mobilitat, les Cambres de comerç participants 
treballem per acostar-te a empreses de la Unió Europea proporcionant-te 
una sèrie d'eines que et permetin desplaçar-te a l'estranger per realitzar 
una estada pràctica o professional. Els objectius del Pla de Mobilitat són: 

 Millorar les teves competències lingüístiques 

 Desenvolupar les teves capacitats personals i professionals en un entorn 
internacional 

 Potenciar el teu nivell d’ocupabilitat 

 Accedir a pràctiques internacionals o contractes de treball 

PRACTIQUES I CONTRACTES INTERNACIONALS 

El Pla de Mobilitat tracta d'oferir als joves participants l'oportunitat que 
ampliïn les seves oportunitats professionals en tota Europa a través de la 
realització d'un període de formació pràctica en una empresa d'un país 
europeu. Les estades tindran una durada d'un mínim de 2 mesos i un 
màxim de 6 mesos. 

Com a complement a la seva estada, el jove participant rebrà una formació 
preparatòria per a la mobilitat proporcionada per la Cambra de comerç 
d'enviament.  

A més, el jove participant rebrà una ajuda econòmica per a realitzar 
l’estada a l’estranger. En el cas de les pràctiques els joves rebran una ajuda 
com a contribució a les despeses de viatge i manutenció durant l’estada 
de pràctiques a l’estranger.  En el cas dels contractes, l’ajuda anirà 
destinada a les despeses de viatge. 

FORMACIÓ PREPARATÒRIA PER A LA MOBILITAT 

La formació té una durada de 50 hores i la temàtica dels cursos estarà 
englobada en competències lingüístiques, professionals i de gestió 
d’empreses. 

FORMACIÓ PRESENCIAL 

Serà impartida a la Cambra de comerç. Durant les sessions, el tècnic que 
gestiona el Pla de Mobilitat estarà a la disposició dels joves quan ho 
necessitin. La Cambra es compromet a impartir als joves seleccionats el 
contingut bàsic i proposat de la formació. 

FORMACIÓ ON-LINE 

La Cambra també pot optar per derivar la formació a proporcionar a la 
modalitat on-line, a través del Campus Virtual. Aquesta modalitat permet 
que el jove realitzi la seva formació tant abans com durant la seva estada a 
l'estranger. 

El Campus Virtual comptarà amb recursos com materials del curs, 
comunicació virtual i suport tècnic, entre d’altres. 

SELECCIÓ DELS JOVES PARTICIPANTS 

La manera articulada al SNGJ i, per tant, participar en el Pla de Mobilitat, 

és a través de certificat digital. El jove que ho necessiti podrà sol·licitar-ho 

a cada Cambra de comerç. 

El programa està destinat a joves de 18 a 30 anys i, en principi, per a tots 

els àmbits de formació. 

Els joves poden sol·licitar més informació sobre la Inscripció i el Pla de 

Mobilitat durant la Fira d’Ocupació i Mobilitat que es durà a terme el dia 

19 d’abril a l’estand de la Cambra de Comerç o directament contactant 

amb la Cambra de Comerç tant presencialment, telefònicament o per 

email. 

www.programapice.es/jovenes/plan-de-movilidad  

 


