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3.5. TREBALL A L’ESTRANGER 

 
 

Introducció 
 
Treballar a l’estranger és una oportunitat per aprendre altres llengües i per conèixer 
altres cultures al mateix temps que es treballa. Sovint es tracta d’una experiència molt 
significativa i educativa que va molt més enllà de les hores dedicades estrictament a la 
feina. A part, convé assenyalar que aquest tipus d’estades suposen un valor afegit en 
el currículum professional gràcies a l’experiència que es guanya treballant en un 
mercat de treball diferent del propi i adaptant-se a una cultura i societat diferents. 
 
Treballar a l’estranger és una inversió de futur en els aspectes personal i professional. 
Segons la formació i els interessos de la persona, i també segons el període de temps 
que es vulgui romandre en un altre país, es pot accedir a diversos tipus de feines. Les 
més habituals són les que consisteixen en feines eventuals, les tasques d’au-pair i els 
programes de treball a l’estranger. 
 
Les feines eventuals representen una de les maneres més ràpides i senzilles de 
treballar fora del país d’origen, especialment si es té poc coneixement de la llengua del 
país que es visita. 
 
En general, es tracta d’activitats poc qualificades, principalment en els sectors de 
serveis i de l’hostaleria. Una altra manera usual de treballar en altres països és fer 
d’au-pair. Això implica anar a viure temporalment amb una família per tenir cura dels 
seus infants i, en alguns casos, ajudar en feines domèstiques. A canvi, els qui fan 
aquestes tasques reben manutenció i, de vegades, una petita remuneració. 
 
La recerca de feina a l’estranger 
 
La recerca de feina la pot fer un mateix o les empreses intermediàries, que cobren una 
quantitat per aquest servei. 
 
Si s’opta per buscar feina per compte propi, es pot obtenir molta informació a: 
 

 Xarxa Catalana d’Informació Juvenil (punts d’informació juvenil de Catalunya i 
www.gencat.net/joventut), en diverses publicacions o bé mitjançant els punts 
d’informació juvenil que hi ha arreu d’Europa.  

 

 Guies Summer Job, on apareixen demandes de feina d’empreses de diferents 
països dividides per sectors (oficines i indústria, serveis, hostaleria, etcètera). 
Les feines que s’hi anuncien solen estar enfocades majoritàriament a la 
temporada d’estiu. 
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Per treballar en un país de la Unió Europea, es pot demanar informació a: 
 

 Euroconsellers de la Xarxa Eures, els quals disposen d’informació laboral i 
ofertes de treball de tots els països de la Unió. La recerca de feina també es pot 
fer a través d’Internet –on hi ha borses de treball de molts països, tant privades 
com de serveis públics–, o bé es poden consultar els anuncis que publica la 
premsa estrangera. 

 
 
Una altra possibilitat per treballar és demanar una beca: 
 

 Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA). El COPCA convoca 
beques per fer pràctiques en empreses o institucions a l’estranger, adreçades a 
joves amb estudis universitaris o de cicles formatius de grau superior en 
comerç internacional. L’objectiu d’aquestes beques és augmentar el nombre 
d’especialistes en comerç i cooperació internacional capaços d’integrar-se 
posteriorment en empreses catalanes i d’impulsar la seva vocació 
internacional. 

 
Hi ha altres opcions per desenvolupar-se professionalment a l’estranger: 
 

 Servei Voluntari Europeu. És un projecte internacional que permet al jove 
participar activament en una organització d’un país diferent del seu, la qual 
s’encarrega d’acollir-lo. Aquesta experiència ofereix al jove voluntari la 
possibilitat d’entrar en contacte amb altres cultures i idiomes i dur a terme una 
tasca de voluntariat en un ampli ventall d’activitats, com ara treballar amb 
nens, esports, oci, art, etcètera. A Catalunya, aquest servei el gestiona la 
Secretaria General de Joventut.  

 

 Programes de pràctiques professionals Eurodissea, Leonardo da Vinci, Alfa o 
Èpsilon. Tots quatre programes organitzen pràctiques professionals en 
empreses de diversos països europeus que ofereixen aquesta possibilitat, però 
en el programa Èpsilon és l’usuari qui ha de buscar l’empresa on vol treballar 
en qualsevol país del món.  
 
Per tenir accés a algun d’aquests programes cal adreçar-se a l’Oficina 
d’Intercanvis Internacionals o a les delegacions territorials del Departament de 
Treball i Indústria. 

 
 
El curriculum vitae com a eina de recerca de feina 
 
Un element important per a la recerca de feina és el curriculum vitae. A la Unió 
Europea hi ha un model estàndard que és vàlid per a tots els països, que trobaràs al 
portal jove de la Secretaria General de Joventut (apartat de treball a l’estranger). Si 
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vols trobar més informació sobre el currículum pots consultar el quadern d’orientació 
Promoció d’un mateix: eines de recerca de feina. 
 
Condicions per anar a l’estranger  
 
Per poder anar a l’estranger cal tenir en compte que s’han de complir unes condicions 
que varien segons si el país de destinació forma part o no de la Unió Europea. 
 
Normalment, per a estades llargues als països comunitaris cal: 

o Passaport o DNI. 
o Inscriure’s a l’oficina de la policia local on s’estigui residint. 
o Sol·licitar la targeta de residència, que té una validesa de cinc anys. 

 
I als països no comunitaris: 

o Passaport i visat. 
o Inscriure’s a l’oficina consular més propera. 
o Sol·licitar el permís de residència i de treball. 
o Si l’estada és superior a tres o sis mesos, s’haurà de presentar un document 
que acrediti que es tenen prou recursos econòmics per mantenir-se o bé 
demostrar que es té una feina; en aquest darrer cas s’haurà de presentar el 
contracte i una adreça de localització. 

 
Per a més informació es poden consultar els apartats referents al passaport i les 
sortides a l’estranger del web del Ministeri de l’Interior i l’apartat de visats de la pàgina 
del Ministeri d’Afers Estrangers. També podeu trucar al telèfon gratuït del Ministeri de 
l’Interior: 900 150 000. 
 
Assistència sanitària 
 
Per garantir-se l’assistència sanitària hi ha dues opcions: tramitar la targeta sanitària 
europea o bé fer-se una assegurança privada. 
 

 La targeta sanitària europea (TSE) ofereix cobertura tant en cas de malaltia 
com d’accident. Es pot tramitar en qualsevol oficina de la Seguretat Social 
presentant simplement la targeta sanitària nacional i té una validesa d’un any 
per als treballadors o els seus familiars i de quatre anys per als pensionistes. La 
targeta sanitària europea és acceptada als països de la Unió Europea, l’Espai 
Econòmic Europeu i Suïssa. 

 

 Convenis per donar cobertura sanitària a treballadors nacionals de l’Estat 
espanyol amb els països següents: Andorra, l’Argentina, Austràlia, el Brasil, 
Bulgària, el Canadà, Xile, l’Equador, els Estats Units, les Filipines, el Marroc, 
Mèxic, el Paraguai, el Perú, Rússia, Tunísia, Ucraïna, l’Uruguai i Veneçuela. 

 
Per obtenir més informació sobre els convenis i el seu contingut pots accedir al 
web de la Seguretat Social (www.seg-social.es). 
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 Assegurances privades que ofereixen no només la possibilitat de rebre atenció 
sanitària a l’estranger, sinó també altres serveis complementaris 
(indemnitzacions en cas de mort o invalidesa, despeses de repatriació, etc.). 

 
En el cas de les persones interessades o beneficiàries que tenen subscrita una 
assegurança mèdica amb una mútua privada, és molt possible que ja inclogui el 
cas de desplaçament a l’estranger. Tot i així, cal consultar la mútua en cada cas. 

 
 
Què has de fer un cop arribis al destí per exercir la professió? 
 
Un cop arribats al país de destí, és important homologar els títols acadèmics dels 
estudis que s’han cursat al país d’origen per poder accedir a les feines per a les quals 
es té qualificació.  
 
Cada estat té el seu propi sistema d’homologació dels títols, i és recomanable 
informar-se sobre quin és el sistema del país on es resideix. D’altra banda, als països de 
la Unió Europea hi ha una sistema general de reconeixement de títols referent a la 
majoria de professions.  
 
En el cas que la teva professió no estigui regulada no caldrà que es reconegui el títol, ja 
que no es podrà al·legar cap impediment jurídic relacionat amb la teva formació o 
qualificació per impedir-te treballar. 
 
Si la professió està regulada, hi ha dues opcions. La primera és que pertanyis a una 
categoria professional per a la qual s’ha establert una coordinació mínima de la 
formació en tota la UE (metge, diplomat en Infermeria, dentista, llevadora, veterinari, 
farmacèutic o arquitecte). Sí és així, la titulació queda reconeguda automàticament. 
 
En el cas de voler exercir una professió regulada al país d’origen que no sigui cap de les 
anteriors caldrà sol·licitar la validació del títol a les autoritats competents, que 
disposaran d’un termini de quatre mesos per respondre. Si troben diferències 
importants de durada o contingut entre la informació que s’aporta i la que s’exigeix al 
país d’acollida, et podran demanar que acreditis una experiència professional que 
completi la formació requerida o que facis un curs d’adaptació o una prova d’aptitud. 
 
Adreces d’interès 
 
Borses de treball 
 
Infojobs: 
http://www.infojobs.net 
Jobpilot: 
http://www.jobpilot.es 
Todotrabajo: 
http://www.todotrabajo.com/ 
 

http://www.infojobs.net/
http://www.jobpilot.es/
http://www.todotrabajo.com/
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Canal Empresa: 
http://www.canalempresa.com 
Computrabajo: 
http://www.computrabajo.com 
Info Empleo: 
http://www.infoempleo.com 
Empleo Directo: 
http://www.empleodirecto.com 
Publi Empleo: 
http://www.publiempleo.com 
Red Iris: 
http://www.rediris.es/list/info/ofertrabec.htlm 
Servijob: 
http://www.servijob.com 
Stepstone: 
http://www.stepstone.es 
Todotrabajo: 
http://www.todotrabajo.com 
Trabajo Fácil: 
http://www.trabajofacil.com 
Trabajo.org: 
http://www.trabajo.org 
Trabajos.com: 
http://www.trabajos.com 
Anuntis: 
http://www.anuntis.com 
 
Empreses europees  
 
Directori d’empreses europees: 
http://www.europages.com/home-es.html 
Xarxa Catalana d’Informació Juvenil (punts d’informació juvenil):  
http://www.gencat.net/joventut 
Diari Oficial de les Comunitats Europees: 
http://europa.eu.int/eur-lex/es/oj/index.html 
 
Treball a l’estranger 
 
Xarxa Catalana d’Informació Juvenil. Secretaria General de Joventut: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut 
Curriculum vitae, agències de treball i borses de treball: 
http://www.gencat.cat/temes/cat/treball.htm 
Patronat Català Pro Europa: 
www.infoeuropa.org 
Treball a l’estranger, informació de cadascun dels estats de la UE: 
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/es/inter.htm 

http://www.canalempresa.com/
http://www.computrabajo.com/
http://www.infoempleo.com/
http://www.empleodirecto.com/
http://www.publiempleo.com/
http://www.rediris.es/list/info/ofertrabec.htlm
http://www.servijob.com/
http://www.stepstone.es/
http://www.todotrabajo.com/
http://www.trabajofacil.com/
http://www.trabajo.org/
http://www.trabajos.com/
http://www.anuntis.com/
http://www.europages.com/home-es.html
http://www.gencat.net/joventut
http://europa.eu.int/eur-lex/es/oj/index.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut
http://www.gencat.cat/temes/cat/treball.htm
http://www.infoeuropa.org/
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/es/inter.htm
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Xarxa Formació Professional Network: 
http://www.bcn.es/xarxafp 
Xarxa Eures de la Unió Europea: 
http://ec.europa.eu/spain/redes/eures/index_es.htm 
 
Euroconsellers (Xarxa Eures) de Catalunya 
 

 Mercedes Talavera i Àngels Eseverri (Barcelona) 
eures-barcelona.eseverri@inem.es 
eures-barcelona.talavera@inem.es 

 Cinta Vallespín (Girona) 
Eures-girona.vallespin@inem.es 

 Sílvia Nacenta (Lleida) 
eures-lleida.nacenta@inem.es 

 Isabel Farré (Tarragona) 
eures-tarragona.farre@inem.es 

 
Programes d’intercanvis professionals del Departament de Treball i Indústria 
 

 Oficina d’Intercanvis Internacionals 

 Delegacions territorials del Departament de Treball i Indústria 
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