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OPORTUNITATS PER A MENORS 
Intercanvis o voluntariat a l’estranger 

 
En aquesta fitxa et presentem una breu descripció de les diferents oportunitats que tens, com a menor 

d’edat, per a marxar a l’estranger durant el període de vacances d’estiu, ja sigui a fer un camp de treball, 
una estada en família o en un intercanvi juvenil. 

 
ESTADES EN GRUP: 
 
INTERCANVIS JUVENILS 
 
Els intercanvis són trobades de 5 a 21 dies de durada on poden participar joves d’entre 13 a 30 
anys provinents de diferents països. Cada país envia un grup, i cada grup està composat per un 
mínim de 4 joves + un “youth leader” major d’edat. 
Els participants treballen un tema a través d’activitats de descoberta, tallers, dinàmiques de 
grup... i tenen la possibilitat de descobrir altres cultures. 
El programa Erasmus+ de la Unió Europea et paga el menjar, l’allotjament i el cost de les 
activitats i de transport. 
 
On trobar-los: 
Fes una ullada a la nostra web: www.vibria.org o facebook www.facebook.com/vibria.intercultural 
 
Hi ha altres entitats catalanes que ofereixen intercanvis juvenils a l’estiu: 
www.asociacionmundus.com 
www.catalunyavoluntaria.cat 
 
Quan cercar? El període en el que trobaràs més oferta d’intercanvis juvenils per l’estiu és entre 
finals d’abril i mitjans de juny. 
 
CAMPS DE TREBALL 
 
Un camp de treball et permet fer un voluntariat aquí a Catalunya, o qualsevol país del món, amb 
l’objectiu de participar i/o ajudar en una comunitat: restaurar un edifici, millorar una zona natural, 
dinamitzar activitats amb nens... hi ha moltes temàtiques diferents! Hi poden participar joves a 
partir de 14 anys (cada camp especifica unes franges d’edat). La durada varia entre dues i tres 
setmanes. 
S’ha d’abonar una taxa d’inscripció de 200€, que inclou el menjar, l’allotjament i l’equipament, 
mentre que el viatge i l’assegurança corre a càrrec dels participants. Alguns projectes compten 
amb un cost addicional. 
 
On trobar-los: 
Per Europa: 
www.cocat.org > Amb seu a Barcelona 
www.deamicitia.org > > Amb seu a Madrid 
A Catalunya o Espanya (o internacional per majors de 18 anys): 
www.sci-cat.org > Amb seu a Barcelona 
 
Quan cercar? El període en el que es publiquen els projectes d’estiu és a finals de març. 
 

http://www.vibria.org/
http://www.facebook.com/vibria.intercultural
http://www.asociacionmundus.com/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/
http://www.cocat.org/
http://www.deamicitia.org/
http://www.sci-cat.org/
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SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU/ EUROPEAN SOLIDARITY CORPS 
 
Què és? 
SVE ofereix la possibilitat a joves de 17 a 30 anys de viatjar a un altre país de la Unió Europea 
participant en un projecte on es realitzaran activitats esportives, culturals, d'inclusió, formació, 
medi ambient etc. Aquest es durà a terme en una entitat o organització europea.En el cas de 
joves de 17 anys caldrà la documentación i autoritzacions pertinents. El servei de voluntariat pot 
comprendre un període d'entre 2 i 12 mesos de durada. 
Per participar no cal tenir experiència professional ni coneixements de la llengua del país de 
destí.  
 

Condicions econòmiques 
• El programa Erasmus+ de la Unió Europea et cobreixen tots els costos del viatge 

(dins d'un límit que depèn de la distància recorreguda), l’allotjament, el menjar, el 
transport local (si cal), i a més es proporcionen cada mes uns diners de butxaca 
(quantitats variables segons el país i entitat). 

• El voluntari disposarà d'una assegurança mèdica. 
• El voluntari rebrà una formació lingüística de la llengua del país d'acollida. 

 
El procès d’aplicació 
 

• Trobaràs alguns projectes a la web de la Víbria (www.vibria.org), si vols seguir cercant 
entra a la base de dades dels projectes: https://europa.eu/youth/solidarity_es o a les 
pàgines de Facebook: EVSBook, EVS European voluntary service, EVS & ESC 
Vacancies, European Solidarity Corps group. 

• Tria els projectes que t'agradin – uns 10-15. 
• Inscriu-te al portal del Cos Europeu de Solidaritat a través d’un formulari.  
• Prepara la teva carta de motivació (sigues creatiu!) i el teu CV. Una pàgina per crear el 

teu cv en línia:  https://europass.cedefop.europa.eu/en/home 
• Envia'ls pel correu electrònic a les organitzacions que has triat, indicant que la teva 

organització d'enviament és La Víbria Intercultural (Espanya). 
• Quan tinguis una resposta positiva, avisa'ns perquè ens posem en contacte amb la 

organització per fer la sol·licitud 
 

El SVE està migrant al nou programa de la UE “European Solidarity Corps” (ESC) i, en 
conseqüència, hi ha novetats i modificacions respecte a l’anterior que s’aniran incorporant. A més 
de la vessant de voluntariat, l’ESC també té una vessant ocupacional amb diferents condicions 
econòmiques que la de voluntariat.  

 
. 
ESTADES EN FAMÍLIA . 
 
ALLOTJAMENT EN FAMÍLIES A QUALSEVOL CIUTAT DEL MÓN 
Pots fer una estada amb una família d’un altre país, sentir-te com un/a més, a canvi d’una petita 
compensació econòmica. També pots anar-hi amb tota la família!  
www.afs-intercultura.org 
www.homestayweb.com  

http://www.vibria.org/
https://europass.cedefop.europa.eu/en/home
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www.homestaybooking.com 
 
INTERCANVIS EN FAMILIES 
Fer una estància en una família i, a canvi, que la teva família aculli algú.  
 
www.lingoo.com 
www.into.es/ 
www.yepspain.org 
 
WWOOFING 
Xarxa de granges ecològiques a nivell mundial que et permet treballar unes hores al dia a canvi 
de manutenció i allotjament, ofert per la família que t’acull. En la majoria dels casos, coincideixen 
diversos voluntaris de diferents nacionalitats.  
 
En alguns països (França, Alemanya, Irlanda, Noruega o República Txeca) s’accepten joves a 
partir de 16 anys, amb permís matern. 
 
www.wwoof.org 
 
AUPAIR  
Conviure amb una família i ajudar-la tenint cura dels infants, amb possibilitat de fer algunes 
tasques domèstiques lleugeres. A canvi t’ofereixen menjar, allotjament i una setmanada (70-
100€/setmana). Et dona l’opció de fer una immersió completa en una dinàmica familiar. 
Acostumen a ser experiències de 6 mesos encara que algunes agències n’ofereixen per 2/3 
mesos i a l’estiu. 
Algunes plataformes que et permeten cercar per lliure: www.aupair-world.net, www.aupair.com 
 
Llistat d’agències que, a canvi d’una quota, treballen per a facilitar-te tots els tràmits i contactar 
directament amb la família. Aquesta opció acostuma a assegurar una experiència satisfactòria ja 
que l’agència vetlla pel compliment del contracte. 
 
http://jovecat.gencat.cat/ca/detalls/Article/Agencies-que-gestionen-treball-a-lestranger_JOVECAT 
http://www.iapa.org/our-members/ 
 
Cal tenir mínim 16 anys.  
 
CURSOS D’IDIOMES 
Algunes agències es dediquen a facilitar els tràmits per a marxar una temporada a l’estranger 
(Europa i fora d’Europa). Ofereixen packs amb curs d’idioma, allotjament en família, residència o 
pis compartit i manutenció (depèn del règim escollit) pel període desitjat. A més, organitzen un 
programa d’activitats culturals i/o esportives pel temps lliure. 
 
Com a garantia, busca una agència que sigui membre de l’ASEPROCE (Associació Espanyola 
de Promotors de Cursos a l’Estranger). ASEPROCE és una entitat sense ànim de lucre que 
garanteix que les empreses associades ofereixen informació i serveis de qualitat. 
 
Aquesta opció acostuma a tenir un cost elevata partir dels 600€/setmana. 
 

http://www.homestaybooking.com/
http://www.lingoo.com/
http://www.into.es/
http://www.yepspain.org/
http://www.wwoof.org/
http://www.aupair-world.net/
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ASEPROCE: Tel. 902 101 871 / info@aseproce.org / www.aseproce.org 
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 
 trucant al 93 877 13 60  
O escriu-nos a  mobilitatbages@oficinajove.cat 
              

 
 


