Estudiants, aprenents i graduats europeus
de Formació Professional en pràctiques
a l’abast de les empreses
L’economia global demana recursos humans cada cop més formats
en l’àmbit internacional i multicultural. Està demostrat que les pràctiques
internacionals són un mitjà eficaç que contribueix a internacionalitzar
l’empresa i els seus equips de treball.
La Cambra posa al seu abast un servei de practiques internacionals
mitjançant la xarxa europea Q-Placements, liderada per la Cambra de Terrassa i
present a 10 països europeus.
1. Perfil dels participants
Estudiants d’últim curs, aprenents o recent graduats de Formació Professional de
països europeus. No hi ha edat màxima. L’edat mínima és de 18 anys. Les especialitats
professionals són molt variades:
 Business studies
 Treball de fusta i mobles
 Química
 Comunicació, imatge i so
 Construcció i enginyeria civil
 Electricitat i Electrònica & Electronics
 Indústries alimentació
 Arts gràfiques
 Salut
 Hotel I restauració
 TIC
 Manteniment i serveis auxiliars de producció
 Treball del metall
 Imatge personal
 Activitats físiques i esport
 Manteniment de vehicles de motor
 Animació socio‐cultural i serveis a la comunitat
 Comerç internacional i Marketing

 Altres manufactures
2. Països d’origen
 Alemanya
 Bèlgica (Flandes)
 Bulgària
 França
 Itàlia
 Polònia
 Regne Unit
 Romania
 Suècia.
3. Durada de les pràctiques
S’acorda segons disponibilitats en cada cas: des de 2 setmanes a 6 mesos. L’estada més
habitual és d’1 a 3 mesos.
4. Cost per l’empresa
No hi ha cap cost per l’empresa. Els participants disposen de beques Erasmus o
Leonardo atorgades als seus països d’origen per cobrir despeses de viatge i
allotjament. No existeix obligació de remuneració per part de l’empresa.
5. Duración de las prácticas
Se acordará según las disponibilidades de las partes: desde 2 semanas hasta 6 meses.
La duración más habitual se sitúa de 1 a 3 meses.
6. Marc legal
Les pràctiques s’emmarquen en el programa d’aprenentatge permanent de la UE (LLP),
en concret amb beques Erasmus i Leonardo, exemptes de retenció fiscal.
Els estudiants, aprenents o graduats en pràctiques signen un conveni amb l’empresa
d’acollida o “placement agreement” on es concreten els drets i obligacions de cadascú,
l’horari de treball, la durada de les pràctiques i el pla de treball acordat que es durà a
terme durant les pràctiques professionals. No hi ha cap relació laboral. La contractació
d’assegurança es realitza en origen.

7. Obligacions de l’empresa d’acollida
Nomenar un tutor d’empresa (treballador encarregat de la formació, seguiment i
avaluació de l’estudiant, aprenent o graduat de FP). Signar un certificat d’assoliment
en finalitzar les pràctiques.
8. Servei de la Cambra
La Cambra s’encarrega de proposar els CV que s’ajusten a les demandes de cada
empresa i si l’empresa en tria un, la Cambra gestionarà la formalització del conveni de
pràctiques o “placement agreement”. La Cambra també s’encarrega de l’allotjament i
acollida de l’estudiant, aprenent o graduat en FP, així com de la coordinació i
seguiment de tot el procés.
9. Com participar?
Enviar un Email sol·licitant informació a:
internationalprojects@cambraterrassa.es
El personal de la Cambra contactarà les empreses interessades per tal de detectar les
seves necessitats, els diferents perfils professionals, les dates mes adients per les
pràctiques i altres temes a tenir en compte.

