
 
 
 
 
 
 
 
 
Trampoline: portal de feina per la zona dels Pirineus (Espanya – França – Andorra)  

 

Trampoline és un projecte que s’inscriu en el programa europeu de cooperació transfronterer Interreg V-

A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 i ha resultat cofinançat en un 65% pel Fons Europeu 

de Desenvolupament Regional (FEDER). El projecte Trampoline forma part de l’Eix Estratègic de 

Cooperació nº5 en que s’organitza el programa de reforç la integració econòmica i social de les zones 

frontereres Espanya-França-Andorra POCTEFA. 

Trampoline és un portal de feina transfronterer l'objectiu del qual és promoure i facilitar la mobilitat 

transfronterera de joves que busquen una primera feina, una experiència professional o que vulguin portar 

a terme les seves idees emprenedores des d'una perspectiva transfronterera. 

Aquest portal ofereix una borsa laboral a Catalunya, Aragó, Andorra, Catalunya del Nord i Occitània.  

En la recerca d’oportunitats en el portal, es pot filtrar depenent del país, sector i tipus de contracte de l’ 

interès del jovent. 

 

Més informació: 

http://www.jobs-trampoline.eu/  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
Pràctiques amb beca al Tribunal de Justícia de la Unió Europea 

 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ofereix cada any un nombre limitat de places per realitzar 

pràctiques remunerades als gabinets dels Membres del Tribunal de Justícia i del Tribunal General de la 

Unió Europea i als serveis del Tribunal de Justícia, d'una durada de 5 mesos. 

Les pràctiques es desenvolupen principalment a les Direccions de Traducció jurídica, a la Direcció 

d'Investigació i Documentació, a la Direcció de Comunicació, a la Direcció de Protocol i de Visites, al 

servei del Conseller Jurídic per Assumptes Administratius, a la Secretaria del Tribunal General i a la 

Direcció d'Interpretació. 

Els requisits que s'exigeixen als candidats són els següents: 

 Tenir un títol universitari en Dret o Ciències Polítiques (especialitat Dret) o un títol d'intèrpret de 

conferències per les pràctiques en la Direcció d'Interpretació. 

 Posseir un bon coneixement de francès. 

L'import de la beca ascendeix a 1.177 euros nets al mes, i a les becàries el lloc de residència de les quals 

es trobi a 200 km o més de la seu del Tribunal de Justícia de la UE se'ls hi cobriran les despeses de 

viatge amb 150 euros. 

Per aquesta convocatòria, el període de pràctiques s'estén des de l'1 de març al 31 de juliol.  

El termini per presentar la candidatura a través de l'aplicació "EU CV Online" és el 15 de setembre 

de 2020. 

 

Més informació: 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
Work and Holiday Visa - Austràlia 

 

Les autoritats d’immigració australianes han obert la convocatòria del programa de visats “Work and 

Holiday Visa España” que suposa un permís de fins a 1 any per estar-s'hi al país estudiant i/o treballant, 

i que fomenta els intercanvis culturals i humans entre ambdós països. 

El visat, amb un cost de AUD485, permet treballar els 12 mesos de l’estada, no havent limitació d’hores 

de feina, tot i que hi ha un màxim de 6 mesos de treball amb una única empresa. També permet 

estudiar durant un màxim de 4 mesos. 

Els principals requisits per poder optar a aquest visat són els següents: 

 Ser espanyol o tenir un passaport vàlid  (hi ha disponibles un total de 3.400 visats per joves amb 

nacionalitat espanyola). 

 Tenir entre 18 i 31 anys en el moment de la sol·licitud. 

 No haver participat en el programa en anys anteriors. 

 Tenir diners suficients per mantenir-se a Austràlia. 

 Tenir bon nivell d’anglès. 

 

Les condicions per sol·licitar la Work and Holiday Visa és el següent: 

 Els visats s’entreguen per ordre a mesura que vagin arribant les sol·licituds. 

 Només es pot sol·licitar si estàs fora d’Austràlia. 

 Només es cobraran les taxes si la sol·licitud arriba durant el termini establert. 

 Es pot fer la sol·licitud en línea, sent el temps de tramitació i resolució d’entre 41 i 66 dies. 

 

Les sol·licituds pel programa 2020-2021 estan obertes, però les autoritats australianes prioritzem les 

sol·licituds de visat de viatgers exempts amb necessitats de viatge urgents, així com recomanen de 

reconsiderar la sol·licitud d’un visat australià en aquest moment.  

 

Més informació: 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/status-of-country-caps  


