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FEINA TEMPORAL A L’ESTRANGER 
 
FES EL TEU CV 
Per començar, has de fer el teu CV en la llengua del país i en alguns casos, també, la carta de 
presentació en la llengua del país on vagis. 

www.sepe.es (“EURES: Servicios europeos de empleo”/ “Informació per als treballadors”).  
Aquesta web facilita models i exemples concrets del que valoren en un CV els diferents països. 
 
Model EUROPASS 

 
QUIN TIPUS DE FEINA POTS TROBAR? 
El tipus de feina que trobaràs depèn estretament del teu nivell de llengua però en general 
aquests són els llocs que recluten a l'estiu: hotels, albergs juvenils, càmpings, animació, 
campaments infantils, parcs temàtics, camps (recollida de fruita), administració, botigues, etc. 
 
LA LLENGUA I L’ALLOTJAMENT 
Ø La llengua:  

Si no tens al menys un nivell bàsic de la llengua, serà difícil trobar una feina d’estiu. Abans de 
marxar existeixen moltes possibilitat per millorar el teu anglès per lliure de manera gratuïta 
en Internet. 
 
Ø L'allotjament:  

A vegades l'empresa et pot proposar un allotjament mitjançant una reducció del teu sou com 
ara al sector de l’agricultura i de l’hostaleria. Sinó t'ho proposen hauràs de buscar l'allotjament 
pel teu compte. 
Albergs juvenils a qualsevol país del món: www.hihostels.com  
Lloguer un pis/ compartir pis: 
Regne Unit: www.gumtree.com  
Irlanda: www.daft.ie/sharing 
França: www.appartager.com (També a Bèlgica i Suïssa) 
Bèlgica: www.recherche-colocation.com (També a França i Suïssa) 
Alemania: www.studenten-wg.de / www.city-mitwohnzentrale.de  
Àustria: www.wg-gesucht.de 
Holanda: www.kamerplanet.nl  
 
COM BUSCAR FEINA 
Existeixen diverses vies per a buscar feina a l'estiu. La primera i la més eficient és anar en 
persona a deixar el CV als diversos llocs quan en tenim la possibilitat. Si tenim algun contacte 
al país de destí li podem demanar que reparteixi el nostre CV.  
 
EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL 
Regne Unit: www.adecco.co.uk / www.manpower.co.uk / www.randstad.co.uk  
Irlanda: www.irishjobs.ie (“Agency”) 
França: www.cyber-emploi-centre.com (“Emploi”/ “Interim”) 
Bèlgica: www.inforjeunes-bxl.be (“Liens”/ “Travail-emploi”/ “les agences d'interim”) 
Holanda: www.adecco.nl / www.jobtrack.nl  
Alemanya: www.bza.de / www.manpower.de  
Àustria: www.adecco.at / www.manpower.at  
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BORSES DE FEINA DE TEMPORADA PER INTERNET 
Portal europeu de la Joventut: www.europa.eu/youth  
www.transitionsabroad.com   
www.anyworkanywhere.com - Europa i fora d'Europa 
 
PARCS TEMÀTICS 
Durant els mesos d’estiu la demanda de mà d’obra als parcs temàtics es veu augmentada i 
molts parcs obren processos de selecció per a reforçar la seva plantilla. La demanda es variada, 
però la majoria de feines que s’ofereixen estan relacionades amb el món de l’hostaleria o el 
comerç (cuiners, cambrers, dependents i caixes, personal pels hotels...).  
Si tens un bon nivell d’idiomes pots contactar amb diferents parcs temàtics per a fer arribar la 
teva candidatura o presentar-te a les seves ofertes. 

 
http://www.themeparkcity.com/EURO_index.htm  
(Llistat de parcs temàtics europeus classificats per països) 
https://www.knotts.com/jobs - Ofertes laborals a diferents parcs temàtics.  
www.parquestematicos.org  
 
FESTIVALS EUROPEUS  
A l'estiu es realitzen molts festivals d'art, música, cinema... per tota Europa, i a cada any es 
necessita treballadors per a cobrir els esdeveniments. Les ofertes estan en la seva majoria 
relacionades amb el món de l’hostaleria (cambrers, cuiners, hostesses...) i es requereix un 
mínim nivell d'anglès, d’altres llengües o de la llengua del país on es realitza el festival. 
  
Llistat dels principals festivals Europeus (cercador per països):  
http://www.festivalsearcher.com 
 
Empreses que organitzen els càterings i els bars per a festivals, i on es pot fer arribar el teu CV:  
http://www.peppermintbars.co.uk/staff/ 
http://www.hotboxevents.com/ 
http://www.workersbeer.co.uk/contact.aspx 
 
PERSONAL DE CREUERS 
A l'estiu creix una important demanada de personal per a treballar en creuers de luxe. Motes 
grans empreses recluten personal. Has de tenir molt bon nivell d'anglès i d’ altres llengües, a 
més a més de llarga experiència i formació en el món de la hostaleria o el turisme. 
www.cruiselinesjobs.com/how-to-get-a-job 
 
AU-PAIR 
És una de les maneres més conegudes de treball temporal a l’estranger i consisteix en conviure 
amb una família i ajudar-la amb la cura dels infants i/o les tasques domèstiques lleugeres a 
canvi de l’allotjament, la manutenció i una petita quantitat de diners  
Organització Internacional d'Au Pair: www.iapa.org  
Algunes agències a Catalunya: www.gencat.cat ("Treball"/ "Treball i joves"/ "Treballar a l’estranger"/ "Feines no 
qualificades"/ "Au Pair") 
Sense agència: www.aupair-world.net  
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ALTERNATIVES PER MARXAR A L’ESTIU 
 

CURSOS DE LLENGUA 
Pots fer el curs de llengua clàssic que consisteix en unes hores de classes a la setmana que pots 
combinar amb activitats fora de l'aula. 
Les escoles i acadèmies, en general, proposen un allotjament en família o en residència. Pots, 
també, agafar només el curs i cercar un pis compartit pel teu compte. 
 

- Agències privades a Catalunya: 
Són empreses ubicades a Barcelona que et gestionen el curs, l’allotjament i les activitats extra. 
T'aconsellem buscar una agència que sigui membre de l'Associació Espanyola de Promotors de 
Cursos a l'Estranger www.aseproce.org  
Una altra alternativa: www.jove.cat (“Treball” / “Treballar a l'estranger”/ “Agències que gestionen feina a 
l'estranger”) 
 
WWOOF 
És una xarxa de granges ecològiques que hi ha arreu del món. Es tracta de fer un intercanvi 
amb un pagès de l’agricultura biològica: a canvi de treballar unes hores a la granja, 
l’agricultor t’ofereix allotjament i manutenció. Representa una manera alternativa de viatjar, 
conèixer gent d’altres països i la seva cultura, practicar la llengua i adquirir coneixements sobre 
l’agricultura orgànica. www.wwoof.org  
 
*Alternativa al WWOOF: www.workaway.info amb àmplia diversitat de serveis com: tasques 
de jardineria, cuidar nens, intercanvi d'idiomes, ajudar amb els turistes, etc.) 
 
HELPX i WORKAWAY 
Molts albergs juvenils ofereixen la possibilitat de treballar per a ells (tasques de recepció, 
neteja, ordre, manteniment...) a canvi de dotar d’allotjament gratuït per als seus treballadors. 
És una manera de subvencionar-te la teva estada, o una bona opció a considerar en el moment 
d’arribar en un país. www.helpx.net 
 
Si el que vols és fer aquest intercanvi de treball per allotjament i menjar, amb qualsevol altra 
feina, ho pots trobar aquí: www.workaway.info  
 
CAMPS DE TREBALL 
Estades de 2 a 3 setmanes convivint amb joves d’arreu del món (àmbits: social, mediambiental, 
cultural, 
educatiu,etc.) 
Entitats a Barcelona que els gestionen: 

• Coordinadora d’Organitzadors de Camps de Treball internacionals de Catalunya:  
 www.cocat.org 

• Servei Civil Internacional www.sci-cat.org 
 
INTERCANVIS JUVENILS – Programa europeu “Erasmus+” 
Els intercanvis juvenils són trobades de joves de 13 a 30 anys de diferents països durant els 
quals els participants treballen en tema comú i tenen la possibilitat de descobrir altres 
cultures. Els grups de joves han de realitzar conjuntament les activitats i elaborar un projecte. 
Els projectes tenen 3 fases: preparació, realització i avaluació. Els temes poden ser diversos, 
exemple: esport, teatre, música, audiovisual, etc. L'allotjament, manutenció i la majoria del 
cost dels viatge està finançat pel programa. 

E-mail: vibria_intercultural@yahoo.es 

http://www.aseproce.org/
http://www.jove.cat/
http://www.wwoof.org/
http://www.workaway.info/
http://www.helpx.net/
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Vols que t’informem amb més detall?  
Visita l’assessoria de mobilitat internacional: 
 
OFICINA JOVE DEL BAGES 
Carrer de Sant Blai, 14. Manresa 
Dilluns de 16h a 19h 
Reserva l’hora a: bages@oficinajove.cat 
O trucant al 93 877 13 60  
 
OFICINA JOVE CASA BAUMANN 
Avinguda de Jacquard 1. Terrassa 
Dimarts i dimecres  
de 9 a14:30h i de 16h a 19h 
 
ESPAI JOVE L’ESCORXADOR 
Plaça de la Vila, 1. Palau-solità i Plegamans 
Dilluns de 16h a 20h 
 
OFICINA JOVE DE L’ANOIA 
Plaça de Sant Miquel, 5. Igualada 
Dimarts i dijous de 16h a 19h 
Reserva l’hora a: www.anoiajove.cat 
O trucant al 93 805 15 85      
 
ESPAI JOVE LA ROMA   
Via de Sant Oleguer 6, Barberà del Vallès 
Dimarts de 17h a 19h (només maig i juny) 
93 718 93 28  
 
O escriu-nos a info@vibria.org 
              

 
...i per estar al corrent de les novetats, segueix-nos a les xarxes socials! 
 
www.vibria.org 
FB: Vibria Intercultural 
TT: @lavibria 
IG: víbria.intercultural 

 

http://www.anoiajove.cat/
mailto:info@vibria.org
http://www.vibria.org/

