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GUIA PER A LA INSCRIPCIÓ AL
PROJECTE v.01ca.2017
1. Abans de res, assegura’t de llegir tota la informació del projecte i de triar una professió que t’agradi. El
procés de selecció comença amb la teva inscripció online. A part d’introduir les teves dades personals i
dades relatives al teu currículum, hauràs de respondre a unes senzilles preguntes tipus test. Calcula
aprox. 60 minuts per realitzar la inscripció.
2. A més, hauràs de pujar una foto teva. Aquesta foto és la primera impressió que tindran de tu els gestors
de projecte i les empreses alemanyes, així que és important que es tracti d’una foto representativa,
actual i de qualitat. Exemples de fotos acceptades i regles per a la foto:
– El fons ha de ser clar i neutre.
– Procura mirar a la càmera.
– Si sols portar pírcings, treu-tels per a la foto.
– Evita samarretes amb logotips, frases o motius concrets.
– Evita escots molt marcats.
– Procura que se’t vegi la cara i part del tronc.
– No utilitzis “selfies”.
– Procura tenir una expressió amable, no massa seriosa.
– No facis la foto en blanc i negre.
– Ni se t’ocorri usar fotos de vacances o oci.
– El format ha de ser vertical, no horitzontal.
– Procura que la foto no estigui pixelada per ser massa petita.
3. També et demanarem que pugis la documentació necessària perquè des d’Alemanya es pugui validar la
candidatura: una fotocòpia del teu DNI, una fotocòpia del títol de l’ESO i el teu currículum. TOTS ELS
DOCUMENTS S’HAN DE PUJAR EN FORMAT PDF. Si no saps com crear un PDF, pots utilitzar un
convertidor online (p.ex. ONLINE CONVERT). Regles generals:
– Les dues cares del DNI han de ser completament visibles, estar en una sola pàgina i a color.
– No s’admetran fotos dels documents fetes amb el mòbil.
– La còpia del títol de l’ESO i les notes poden estar en blanc i negre.
– A L’ENTREVISTA, hauràs de portar EL TÍTOL I EL DNI ORIGINAL!
4. Si no tens el títol de l’ESO pots utilitzar:
– El resguard o comprovant d’haver-lo sol·licitat i les notes finals.
– Un títol de cicle formatiu de grau mitjà o superior, o el respectiu resguard o comprovant d’haver-lo
sol·licitat, i les notes del mateix.
– El certificat d’haver aprovat la prova d’accés a grau mitjà i les notes del mateix.
– El títol de batxillerat o el resguard o comprovant d’haver-lo sol·licitat i les notes del mateix.
Si no tens cap dels documents esmentats, pots pujar:
– Un PQPI o certificat de professionalitat i les notes del mateix.
– Les notes finals del col·legi en el que has estat.
5. El teu currículum ha de contenir, com a mínim, tota la teva informació formativa i laboral, inclòs
pràctiques o treballs esporàdics que hagis realitzat. Recomanem utilitzar EUROPASS per a generar el
teu currículum de manera fàcil, online i directament en PDF.

