
  
 

 

   

 

 
  

SUBVENCIONS EN VOLS
SABER MÉS?
Escriu a:
proyectoalemania@humboldt.es

NO HO DEIXIS 
ESCAPAR!

“Difícil decisió,
però ara veig que 
molt encertada.
Ho recomano.” 

Curs intensiu d'alemany a Humboldt 
(Barcelona) fins nivell B1.

Traducció del teu CV i del teu Diploma 
d’estudis de l’espanyol a l’alemany.

Viatge d'una setmana, a l’octubre, 
a Alemanya, per conèixer la regió i futura 
empresa de formació.

Ajuda per la “mudança” a Alemanya.

Curs d'alemany a Oldenburg o Bremen.

És un projecte subvencionat per la ZAV 
(Agència federal del Treball d’Alemanya), 
la Cambra de Comerç de Barcelona i el 
Fons Social Europeu.

  

SALARI
Remuneració inicial mínima de 2.300€ 
bruts/ mes.
  

TREBALLA A ALEMANYA 
I HOMOLOGA EL 
TEU TÍT0L 
EDUCADOR/A INFANTIL

2020-2021 

#LEBEN   #ARBEITEN   #LERNEN IN DEUTSCHLAND



Tens entre 18 y 29 anys.

El Grau universitari en Educació 
Infantil i vols obtenir el Títol alemany 
d’Educador Infantil en 12-14 mesos o 
has finalitzat el Grau Superior d’Educació 
Infantil i vols obtenir el títol alemany 
d’Assistent Pedagògic per treballar amb 
nenes entre 0 i 6 anys.

Nacionalitat espanyola o d’un país de la UE.

Ets una persona oberta, motivada, i 
interessada en aprendre, viure i treballar 
a Alemanya.

     
 

PER A QUI?
REQUISITS 
PARTICIPANTS

D’ABRIL A MAIG 

Sessions informatives i entrevistes de 
preselecció amb interlocutor de la ZAV 
i partner.

DE JUNY A SETEMBRE 

Curs intensiu d’alemany Face to Face online.

DE SETEMBRE A DECEMBRE 

Curs intensiu d’alemany presencial 
a Humboldt (Barcelona).

1 SETMANA A L’OCTUBRE 

Visita a Oldenburg i Bremen per conèixer 
les empreses i la regió.

GENER 2021, VIATGE DE TRASLLAT 
A ALEMANYA

GENER 2021, INICI

Inici formació dual o període d’homologació 
en 1 any -14 mesos.

Durant tot el projecte els partners alemanys s'encarre-
guen del seguiment dels participants.
Això inclou el contracte de formació, oferta d’allotja-
ment, gestió de documentació, organització del curs 
d'alemany i activitats diverses per a la integració.

LEARNING WITHOUT 
BORDERS
WHEREVER YOU ARE - WE CAN HELP YOU!

HUMBOLDT
BUSINESS
COMMUNICATION
TRAINING
Des de 1986 formant professionals per 
a la comunicació global.

Des de 1993 organitzant projectes de 
mobilitat professional amb Alemanya.

Entre 2018 i 2020 més de 100 educadores 
infantils han participat en els nostres 
projectes amb Alemanya.

FASES

A ON?

7 places per a Grau universitari en 
Educació Infantil.

13 places per a Grau Superior d’Educació 
Infantil.

OFERTES

Bremen

Oldenburg


