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Què és el projecte  
 “NOLímits” ?

 
és un programa de pràctiques a l’estranger

amb caràcter innovador i un valor afegit
 per als participants, ja que els proporciona
una oportunitat única per desenvolupar-se. 

per als participants, ja que els proporciona
una oportunitat única per desenvolupar-se. 

El projecte NOLimits 
— inserció internacional per a joves— 

 

Els participants reben una
beca per poder participar

en el projecte
 

NOLímits té una durada de 7 mesos 
 

Fases del
projecte 

Preparació i
Capacitació

Estada de
pràctiques

Acollida

Formació prèvia a la
mobilitat internacional

Execució de les pràctiques
multisectorials

Posterior a la fase de
pràctiques (Finalització
del projecte)

Fase
1

Fase
2

Fase
3
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Perquè és una beca?
Que significa? 

 “No Limits” és un projecte propi de
l’Associació Aurora Gestió de Projectes

Socials dintre del programa TLN Mobilicat. 
 
 Es tracta d'un programa de Garantia Juvenil,

gestionat pel Servei d'Ocupació de la Generalitat
de Catalunya i finançat pel Fons Social Europeu

Això significa, que per poder realitzar aquest projecte no s'ha de
pagar cap despesa ja que en projecte en al seva totalitat està

totalment  subvencionat  
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Edició 
2023

Aquest any atorgarem 
 10 beques de pràctiques

 a la regió de Trento
  Itàlia

No
Límits

S’inicia a finals de gener del 2023 i finalitza
el 31 de juliol del 2023 

Tenir entre 18 i 29 anys
Estar inscrits al SOC com a Demandants d’Ocupació No
Ocupats
Estar inscrits a Garantia Juvenil
Estar en possessió, com a mínim, de la titulació de la formació
secundària obligatòria i disposar d'un certificat de
professionalitat (joves preferents) o bè estudis superiors
acreditats. 
No tenir més de 12 mesos d’experiència professional

Requisits:
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Què inclou i ofereix la
beca NOLímits?
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1
Curs d'Italià
de 120  hores
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4
Acompanyament
per a la
preparació i
capacitació 

2
Activitats
Culturals i
Interculturals

3
Acompanyament
en l'itinerari
professional
(individual)

5
Tutorització i
seguiment
individual i grupal

6
Sessions de
formació  grupal per
l’orientació laboral,
la preparació i
capacitació 

Inclou
 subvencionat

Preparació i
Capacitació

Formació
Lingüística 

Fase 1

Formació prèvia a la
mobilitat internacional

 
 Ofereix 

Formació
intercultural 

Activitats
Culturals i

Interculturals

Acompanyament
i orientació 

 itinerari
professional

Acompanyament
per a la preparació i

capacitació
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Inclou

7
Bitllets d'avió
Despeses derivades
del viatge Vic -
Trento (anada i
tornada)

10
Assegurança
amb cobertura
internacional 

8
Allotjament i
subministres

9
Diners de Butxaca
Pocket Money
Mensualment a
Itàlia

11
Despeses de transport
per anar i tornar de les
pràctiques

10
Activitats
culturals a
Trento  i Itàlia

12
Tutorització individual i
grupal

 subvencionat

Estada de
pràctiques

Formació
lingüística

complementària 

Fase 2

A Trento - Itàlia
 
 Conformada per 

Pla aprenentatge
individual i full

itinerari
professional 

Pràctiques en
empresa de 30

hores setmanals

Participació
d’activitats culturals i

coneixement de
l’entorn.

Tutorització i
seguiment
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Quins son els sectors
professionals?
Les pràctiques professionals tenen  caràcter

multisectorial  s’ofereixen llocs de treball en múltiples
sectors professionals com

 S'intenta sempre vincular els joves amb llocs i sectors
professionals emergents cabdals en l'economia de l'UE.

Animació sociocultural. Mecànica de bicicletes. Atenció al
client. Adminsitració. Educació/Medi ambient. Auxiliar de

producció en arts escèniques. Assistència social. Educació.
Educació en el lleure. Tècnic/a informàtic i webmaster.

Disseny de moda o Taller de confecció. Community
manager. Protecció i cura d'animals o tècnic/a veterinària.

Auxiliar d’infermeria. Cultura. Turisme.
Gastronomía/Alimentació. Disseny gràfic o serigrafía. Acció

social i comunitària. Assistència sociosanitària. 

Busquem el millor match per tu i per el teu

desenvolupament professional i personal, per

això, sempre estem oberts a nous sectors
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Inclou

13
Tutorització individual i
grupal final

14
Orientació per a la cerca de
feina o bé per començar una
nova etapa acadèmica 

15
Suport en la confecció i
perfeccionament del CV

Pla de
retorn

Avaluació final
individual i grupal 

Fase 3

Voluntària
 
 Conformada per 

Suport individualitzat en
el pla de retorn al

municipi per la inserció
laboral o reincorporació

a la formació
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Calenderització 
 NOLímits  Edició 2023
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 agost - setembre 2023

Procés
d'inscripció

Fase de
selecció dels

candidats

desembre 2022 -
mitjans de gener 2023  febrer - abril 2023

Fase 1
Preparació i
Capacitació
Formació prèvia

a la mobilitat
internacional

 maig - juliol 2023

Fase 2
Estada de
pràctiques

Pràctiques
multisectorials

a Trento

Fase 3
Pla

d'Acollida
Finalització del

projecte
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VULL INSCRIURE'M
Com ho faig?
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Per a més
informació  i

dubtes
 

1

2 4
3

Comença a
buscar la
següent
documentació 

Envia els
següents

documents 
 

Omple el
formulari

d’inscripció 
 
 

Passos a seguir per
inscriure’t al projecte 

NOLímits 2023
 

CV actualitzat 
Carta de motivació per
entrar al projecte
Informe de Vida Laboral 

 
Al email nolimits.mobilicat@gmail.com amb

l’assumpte NomCognoms_NOLIMITS2023

DONO
Garantia Juvenil
DNI
Titulacions d’idiomes 
Titulacions acadèmiques 

 
 

Al email nolimits.mobilicat@gmail.com amb
l’assumpte NomCognoms_NOLIMITS2023DOCU

Rebrà un
WhatsApp o

trucada per fer
una entrevista

personal 
 
 

El nostre horari
d’entrevistes és
de dilluns a
divendres de 9.30
a 13.30h

https://forms.gle/jG
nr33j3MM76Na9p9


