
 

 
 
 

 
 
 
 
 

El Servei Alemany de Col·locació Internacional i Especialitzada (ZAV/EURES) i el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (SOC/Xarxa EURES), informem del procés següent: 

  

Procés de selecció per a educadors/es en escoles 

bressol de la regió alemanya de Baden-Württemberg 

 

Quins requisits han de complir els i les participants?  

 Estar en possessió del títol professional de: 
o Mestre/a especialista en Educació Infantil 
o Grau en Educació Infantil 
o FPGS en Educació Infantil 
o Grau en Pedagogia (Pedagogs/gues amb experiència en educació infantil)  

 
 Tenir 29 anys o menys (*) 

 
 Nacionalitat d’un Estat Membre de la UE 

 
 Disposició per a viure i treballar a Alemanya  

 
 Disponibilitat per a aprendre alemany en un curs online i semi presencial impartit a Barcelona a 

partir d’abril de 2021. Dedicació de mitja jornada de dilluns a divendres 
 

 Disposició per a seguir aprenent alemany a Alemanya fins a obtenir el certificat del nivell B2. 
 

     

  

(*) Participació en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil 

  

  

  

  

 

 

  

  

 Hi ha molts avantatges per als/les participants del projecte 
 

 Curs d’alemany inicial – nivells A1 a B1 - a Barcelona 100% subvencionat, a partir d’abril 
de 2021 i durant 6 mesos. Curs online i semi presencial 
 

 Curs d’alemany - nivell B2 - a partir de setembre / octubre de 2021 
o Viatge a Stuttgart 100% subvencionat 
o Ajuda en la cerca d’allotjament 

 
 Contracte laboral estable després del  reconeixement del títol (Anerkennungslehrgang) i 

del període de prova en una escola bressol de la regió de Baden-Württemberg (Loerrach, 
Rheinfelden, Schopfheim i Herrenberg) 
 

 Salari de 2.300€ bruts/mes. Un cop obtingut el reconeixement/homologació del títol 
d’educador/a a Alemanya, salari d’entre 2.800€ i 3.100€ bruts/mes (deducció impostos 
entre 30% i 40%) 
 

 Suport en el procés de reconeixement/homologació 
 

 Formació contínua en els diferents conceptes pedagògics alemanys i espanyols. Existeix 
una àmplia oferta de formació interna i de promoció 
 

 Existeix una àmplia varietat d’ofertes d’oci, així com una àmplia xarxa d’espanyols/es que 
ja viuen a Baden-Württemberg, i una xarxa d’institucions per a la integració d’espanyols/es 
(Consolat, Welcome Center, Cambres de Comerç) 
 

 Les persones participants viuran a la regió de Baden-Württemberg, un entorn natural 
privilegiat amb una molt bona qualitat de vida. 
 
 

Hi estàs interessat/da?  

Envia’ns el teu currículum i una còpia del teu títol professional al correu: 

eures.seleccio.soc@gencat.cat 

amb el títol ‘EDUCA + el teu nom’ 

Data límit per a la presentació de la candidatura: divendres, 5 de març de 2021 

 

Es farà una presentació online del projecte a les persones interessades 

Estarem encantats de poder ajudar-te i respondre totes les preguntes relatives al projecte 
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