CATAZUBI2017
F P D U A L R E M U N E R A D A A A L E M A N YA

La situació econòmica a Europa = la base per aquesta oportunitat

■ Taxa alta d’atur
■ Retallades
■ Escasses perspectives
■ Economia recessiva
■ Recuperació m/t
----------------------------------■ Persones motivades
■ Potencial alt

■ Falten aprenents
■ Oportunitats
■ Economia creixent
■ Problema demogràfic
----------------------------------■ Demanda alta
■ Mercat obert

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solució: FOMENTAR LA MOBILITAT LABORAL A EUROPA
Mitjançant projectes com CATAZUBI2017:
Places de FP dual – Selecció – Classes d’alemany – Subvencions o finançament
Expectatives – Contractes – Habitatge – Tràmits

Com funciona la FP dual alemanya? - S'aprèn treballant

Empreses
Són les que ofereixen les places de formació professional. Segons la professió, l'FP dual sol durar 2,
3 o 3,5 anys. Funciona com un lloc de treball, es remunera, i s'aprèn treballant en el dia a dia de
l'empresa. Si hi ha tasques pràctiques que no es poden aprendre en l'empresa, els AZUBIs van als
Centres de Formació Professional.

FP
DUAL

Instituts FP

Centros FP

“Berufsschule”

“Bildungszentrum”

Classes teòriques un o dos
dies a la setmana. Es tracta
de col·legis públics.

Classes pràctiques. Es tracta
de centres privats, els costos
els assumeixen les empreses.

EXAMINACIÓ TEÒRICA

EXAMINACIÓ PRÀCTICA

Com funciona CATAZUBI2017 ?

Projecte subvencionat pel SOC – Garantia Juvenil
Requisits:
•
•
•
•

Fins a 30 anys
Tenir l'ESO o equivalent
Residència a Catalunya
Inscripció al SOC i a garantia juvenil

Subvencions:
•
•
•
•
•

Curs d’alemany a Catalunya de 450 hores - objectiu nivell B1
Trasllat a Alemanya per iniciar pràctiques i/o FP Dual (sense interrupció)
Ingressos mínims de 450,- € nets mensuals després de despeses de lloguer
i subministraments.
Suport a Alemanya per els tràmits administratius.
Organització habitatge d’aterratge.

Quines professions es poden aprendre?
■ EXPERT/A EN GASTRONOMIA - sector gastronomia-hostaleria
■ EXPERT/A EN GASTRONOMIA SISTEMA - sector gastronomia-hostaleria
■ CUINER/A PROFESSIONAL - sector gastronomia-Hosteleria
■ CUIDADOR/A DE GENT GRAN - sector sociosanitari
■ CARNICER/A – sector comerç
■ OBRA CIVIL – Constructor Ferrocarrils sector construcció
■ ESPECIALISTA EN FORMIGÓ ARMAT sector construcció
■ MECÀNIC DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I INSTAL-LACIONS
SANITÀRIES

sector construcció instal·lacions

■ TÈCNIC ELECTRÒNICA PER TECNOLOGIA I ENERGIA D’EDIFICIS
sector construcció electrònica

■ MECÀNIC DE CONSTRUCIONS INDUSTRIALS sector oficis del metall
■ MECÀNIC ESPECIALITZAT EN FRESAT I CNC sector oficis del metalll

amb places
sense places

On viuràs i treballaràs a Alemanya?

THÜRINGEN

MECKLENBURG-VORPOMMERN

-

-

Professions industrials
Professions turístiques
PIMES
Ciutats petites

HESSEN
-

Professions industrials
PIMES i grans empreses
Ciutats petites i grans

Professions turìstiques
Professions sector sociosanitari
PIMES
Ciutats petites

HAMBURG / NIEDERSACHSEN
-

Professions turístiques
Professions industrials
PIMES i grans empreses
Ciutats petites i grans

BAYERN
-

Professions de serveis
Professions industrials
PIMES i grans empreses
Ciutats petites i grans

BERLIN / BRANDENBURG
-

Professions turístiques
PIMES
Ciutats petites i grans

BADEN-WÜRTTEMBERG
-

Professions turístiques
Professions industrials
PIMES i grans empreses
Ciutats petites i grans

SACHSEN / SACHSEN-ANHALT
-

Professions turístiques
Professions industrials
PIMES
Ciutats petites

Com es viu a Alemanya?
§ Cost de vida mitjà per persona soltera a Alemanya 796, - € / mes
§ Inclou lloguer i subministraments (pis compartit - despesa mitjana 400 €), menjar, roba,
assegurances, comunicacions, transport públic.
§ No inclou fiança, compra de mobiliari o cotxe, oci.
§ A Barcelona la mitjana és de 890, - € / mes

Clima: fa fred a l'hivern, calor a l'estiu i plou bastant.
Mentalitat: aixecar d'hora, treballar de manera concentrada.
Gent: sol ser amable, íntegra. Inicialment distant, després canvia.
Seguretat social: excel·lent. Es tria metge sempre, entra dentista, oculista,
ulleres, etc. L'empresa cobreix aquesta despesa des del principi.
§ Oci: la "festa" és diferent, però sol agradar. Es fan amics.
§ Nivell de vida: bo.
§
§
§
§

Recomanació important:
Portar com a mínim 800-1.000 Euros per iniciar una nova vida a Alemanya!!

Quin és el calendari del projecte?
ACTES
INFORMACIÓ

INSCRIPCIÓ

ENTREVISTES
I SELECCIÓ

CURSOS
INTENSIUS
ALEMANY

MAIG 2017

MAIG 2017

MAIG 2017

Maig - Agost

Les inscripcions es fan a la web:

www.b4m.cat
En el procés de inscripció ens indicaràs les teves
dades, el teu currículum i LES PROFESSIONS QUE
T’INTERESSEN.
En la inscripció, el nostre sistema et donarà la cita
per l'entrevista personal.

PRÀCTIQUES
PRÈVIES

INICI FP DUAL

Agost/Setembre

Agost/Setembre

Faràs 450 hores de curs intensiu d'alemany fins al
nivell B1.
La FP dual comença el mes d’Agost o Setembre de
2017.
El periode de pràctiques serveix per fer-te una
idea precisa del lloc i de la empresa. Tanmateix,
l'empresa podrà avaluar el teu potencial.
Hi ha empreses que no fan període de pràctiques.

Ventajas económicas del proyecto CATAZUBI:
1. Curso de alemán de 450 h hasta nivel B1,
Certificado oficial por Instituto Goethe, valor total mercado 4.000 EUR
2. FP Dual remunerada desde el primer día, sueldo disponible mensualmente mínimo 450 EUR
Un grado superior en España cuesta 200 – 300 Euros al mes, delta en dos años = 16.800 EUR
3. Salario inicial en España aprox. 10.000 – 12.000 EUR brutos /año
Salario inicial en Alemania a partir de 20.000 EUR brutos /año

Ventajas cualitativas del proyecto CATAZUBI:
1. Inserción laboral > 90 % en Alemania, paro juvenil = 6,8 %
Inserción laboral < 50 % en España, paro juvenil = 44 %
2. Contacto y contrato con la empresa desde el primer día, adaptación desde el primer día.
3. Aprendizaje de un idioma que hablan > 100 Mio. de personas y de una nueva cultura
4. Independizarse de casa y enriquecerse como persona y profesional
5. Titulo oficial de la FP más prestigiosa en todo el mundo.

PROPERS PASSOS
§ Apunta't ara aquestes dades o fes una foto
§ Entra al web seguent per fer la iniscripció:

www.b4m.cat
§ En la inscripció, el nostre sistema et donarà la cita per l'entrevista personal.
§ Les entrevistes es faran en les mateixes localitats que les sessions informatives i a les
nostres oficines a Mataró.
§ Necessitaràs uns 30 minuts davant de l'ordinador (ni mòbil ni tablet) per inscriure't i
pujar la teva documentació en PDF.
§ Per qualsevol dubte, pots contactar-nos: Tel. 651 420 557 o rs@bridge4mobility.com

Gràcies per la teva atenció!

