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TLN MOBILICAT 2019-2020 –Exemples llocs de pràctiques 
 

 
 
Oferim una gran varietat de sectors professionals on realitzar pràctiques professionals!  
Contacta’ns i buscarem el que millor s’adapti al teu perfil. 
*Les pràctiques tenen una durada aproximada de 3 mesos i es realitzen de dilluns a divendres 30-35h/setmana. 
 

**** 
 
Exemples de possibles llocs de pràctiques 
 

Pesaro -Itàlia 
Dates de les pràctiques: Del 9 de març al 28 de maig 2020. 
Formulari d’inscripció.  
 
-COSMOB, centre tecnològic  
COSMOB és un centre tecnològic amb més de 30 anys d'experiència en el sector del moble i de la fabricació que 
realitza disseny i prototipatge; proves de laboratori i certificats ambientals; suport qualitatiu i normatiu; cursos de 
formació professional. Pot oferir tasques de disseny gràfic, publicitat i comunicació en general. 
 
-FIAM Italia, empresa de manufactura  
FIAM és una empresa reconeguda a tot el món que treballa amb vidre corbat. Va ser fundada el 1973 per Vittorio Livi 
que encara dirigeix l'empresa. FIAM s'ha convertit en un líder en aquesta indústria i alguns dels seus productes es 
mostren a vint-i-cinc museus del món. Pot oferir tasques d’administració, atenció al client, logística, marketing i 
comunicació en general. 
 
-Ergo Wind, empresa d’energies renovables  
Ergo Wind és una empresa líder en el sector eòlic. L'èxit empresarial deriva de la inversió contínua en recerca i 
desenvolupament de noves tecnologies, solucions innovadores i més de treta anys en el sector de les energies 
renovables.  Pot oferir tasques de traduccions, e-commerce, marketing digital i recerca de nous clients en diferents 
àrees del món.  
 
-Jungle Up, gimnàs a l’aire lliure  
Jungle Up és un gimnàs a l'aire lliure que s'inspira en la selva. Està situat a primera línia de mar i els cursos que 
ofereixen tenen com a objectiu la formació del cos i de la ment. Pot oferir tasques de recepció i atenció al client, 
suport als entrenadors/es i instructors esportius, activitats amb infants. 
 

Illa de Samos i Lipsoi -Grècia 
Dates de les pràctiques: Del 6 d’abril al 26 de juny 2020. 
Formulari d’inscripció.  
 
- Mamífers marins i tortugues de mar 
L’objectiu és la implementació de Zones Marines Protegides, donant suport a les accions de conservació i a les 
polítiques de gestió per tal de protegir als cetacis i altres espècies. Pot oferir tasques de monitoratge en relació a l’ús 
de l’hàbitat, l’abundància i la distribució de cetacis, foques monjo del Mediterràni i tortugues marines, estudi del 
comportament mitjançant dades visuals i acústiques i investigació del impacte de les principals amenaces, com la 
pesca i el turisme. 

https://forms.gle/r2x4bgyBHKMSaNCe8
https://forms.gle/diJ9JbWGXFGry5Go9
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- Conservació marina  
Archipelagos recopila dades i controla importants ecosistemes de la regió, avaluant hàbitats i poblacions, així com els 
diferents factors que els afecten. Pot oferir tasques de monitoratge sobre les activitats de pesca i pesqueries no 
regulades, avaluació l'impacte causat per l'activitat d'arrossegament il·legal i d’espècies invasores, experimentació de 
sistemes d’amarratge sostenibles sobre el fons marí, campanyes ambientals per la conservació de la posidònia i coral. 
 
- Conservació terrestre 
La recerca i activitat terrestre es centra en la recopilació de dades i control de diferents aus, mamífers, ratpenats, 
plantes, insectes i banc de llavors. Pot oferir tasques d’observació i estudi del comportament de nidificació amb l’ús de 
càmeres trampa, cura d’ocells ferits, identificació d’espècies, anàlisi de fitxers de so enregistrats, treball de camp, 
recerca i anàlisi de varietats locals de llavors conservades. 
 
- Recerca i laboratori  
Archipelagos ha establert un dels primers laboratoris independents i no governamentals a Grècia. El laboratori realitza 
estudis que detecten i analitzen fonts potencials de contaminació perjudicials pels ecosistemes marins i terrestres a la 
regió de l’Egeu. Pot oferir tasques d’investigació en relació als microplàstics, residus pesticides, qualitat de l’aigua i 
qualitat del sòl.  
 
- Comunicació i media  
El departament de comunicació pot oferir tasques relacionades amb la comunicació en general, il·lustració de flora i 
fauna, gravació de documentals i gravació submarina, animació sobre la biodiversitat marina i terrestre, elaboració de 
jocs educatius i plans de formació, campanyes de recaptació de fons i sensibilització, captació de nous socis 
internacionals. 
 
- Treball administratiu i tecnologies de la informació 
L’oficina base més gran i principal està situada a l’illa de Samos, des d’on es realitza gran part del treball administratiu. 
Els diferents equips de treball produeixen grans volumns de dades i arxius de suport que cal organitzar en bases de 
dades fàcilment manejables. Es poden oferir  tasques d’informàtica en general, d’organització de fitxers i documents, 
gestió i manteniment de base de dades, mineria i modelat de dades, administració del sistema en general, disseny i 
implementació d’una intranet,  organització de diversos materials generats durant les activitats de recerca i 
conservació. 
 
- Energies renovables  
Archipelagos ha obert una nova base de recerca a l’illa de Lipsi com a lloc d'estudi per nombroses aplicacions d'energia 
renovable i dessalinització per proporcionar energia i aigua. Es poden oferir  tasques pel foment de la reutilització de 
residus d’oli de cuina per produir biodièsel, implementació de fonts d'energia renovables per a les comunitats insulars, 
identificació de l’impacte ambiental del desenvolupaments d’energies renovables a gran escala, participació en 
activitats de conservació i creació de material informatiu. 
 

Amarante -Portugal 
Dates de les pràctiques: Del 4 de maig al 24 de juliol 2020. 
Formulari d’inscripció.  
 
-Casa da Juventude, centre i hostal juvenil  
Centre que organitza activitats culturals, promou la participació activa, la mobilitat internacional, les conductes 
saludables i el comerç just i de proximitat. Ofereix serveis de lloguer d’espais, hostal, restaurant.  Es poden oferir  
tasques en educació social, activitats socioculturals per nens i joves i dinamització de grups i d’espais. 
 
- Des Arts -Hostel and Suits, hostal  
Hostal fundat l’any 1940 que ha estat remodelat oferint un concepte innovador, doncs complementa l’allotjament i 
comoditats amb una oferta cultural i d’oci pel turisme nacional i internacional. Es poden oferir tasques de recepció i de 
suport al bar i restaurant. 
 
- Hotel Navarras ***  
Hotel de tres estrelles amb totes les comoditats i serveis. Es poden oferir tasques de recepció. 
 

https://forms.gle/PDyJZYxT5LbEbLBNA
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- Gallo Designers, arts gràfiques  
Estudi de marca i disseny gràfic que gestiona projectes per diferents entitats, empreses, universitats, ajuntaments, 
principalment de la regió d’Amarante. Es poden oferir tasques de disseny gràfic, gestió de producció gràfica, il·lustració 
i estratègies de publicitat. 
 
-CRM – Cercimarante, centre social  
Centre que ofereix diferents serveis tals com, rehabilitació, activitats ocupacionals, recursos per la inclusió, 
assessorament familiar i parental, llar residencial; cobrint diversos grups d’edat amb diferents graus de discapacitat, 
amb l’objectiu d’acompanyar-los en la seva integració en la societat i al mercat de treball. Es poden oferir tasques 
d’atenció a les persones, treball social, suport a les activitats socioculturals diàries amb persones amb discapacitat i 
gent gran. 
 
- Agricultura biodinàmica i ecològica  
Posició per donar suport als agricultors locals en la producció de vins. Amarante és la primera regió de la península 
Ibérica que va utilitzar la metodologia biodinàmica en la producció del vi. Es poden oferir tasques d’agricultura, de 
treball en les vinyes, embotellament i etiquetatge segons la normativa del país on s’importi el vi. 
 
-Floresta Viva – Productora i distribuïdora de bolets  
Empresa creada al 2012 que es dedica a la importació, exportació i distribució principalment de bolets i maquinaria. Es 
poden oferir tasques de suport en la producció de bolets, recerca sobre noves varietats de bolets que creixen en tronc, 
nous mètodes de producció, comercialització i marketing. 
 

**** 
 

Les pràctiques professionals, i per tant totes les despeses dels i les participants (allotjament, manutenció, 
assegurança, suport lingüístic, viatge, transport local, tutories) estan subvencionades pel programa TLN Mobilicat, 
programa impulsat i cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya –SOC i pel Fons Social Europeu. 
 
Per a més informació sobre el projecte pots consultar la nostra pàgina web: www.catalunyavoluntaria.cat/practiques-
professionals/ o enviar un email a comunicacio@catalunyavoluntaria.cat (Lorena). 
 
Organitzat per:  
 

 
 
Amb el suport de: 

 
                        
 

 
Entitats col·laboradores: 
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