Nota de premsa
Terrassa, 21 de gener de 2016

Baumann Oficina Jove crea un programa d’activitats
preparatòries per a treballar o estudiar a l’estranger
Al llarg de tot el trimestre s’impartiran cursos i formacions diverses

L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Joventut, ha programat un conjunt
d’activitats formatives i informatives adreçades als i les joves que planegin viatjar a
l’estranger per a estudiar, treballar o participar en accions de voluntariat. Durant tot
el primer trimestre de l’any s’aniran succeint els cursos d’idiomes, sessions
informatives i altres accions a Baumann Oficina Jove. La situació actual de molts
joves, tant laboral com pel que fa a expectatives de futur, els impulsa a buscar
alternatives més enllà de les nostres fronteres i a enriquir-se i nodrir-se de noves
experiències curriculars que els puguin ajudar, obrint més opcions i possibilitats de
realització personal i professional. El servei de Joventut ha detectat aquestes
expectatives i demandes dels usuaris i per aquest motiu ha programat aquest
conjunt d’activitats, amb la finalitat d’oferir al jovent recursos que millorin la seva
preparació de cara a afrontar una experiència a l’estranger.

Les activitats programades són les següents:
•

Sessions individuals d’elaboració del currículum en anglès: tots els dijous al
matí a partir del 14 de gener.

•

Sessió informativa “Estudia a l’estranger”, amb recursos i eines per a trobar
totes les opcions. Dimecres 27 de gener a les 18.30h.

•

Curs d’iniciació a l’italià, amb vuit sessions per aprendre la gramàtica bàsica
de l’idioma i vocabulari útil per afrontar situacions quotidianes. Tots els
dimarts a partir del 2 de febrer, de 18 a 19 h.

•

Curs de conversa en anglès, amb vuit sessions de pràctica oral de la llengua
anglesa per millorar la fluïdesa i el vocabulari. Tots els dijous a partir del 4 de
febrer, de 18 a 19 h.
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•

Sessió informativa “Coneix la garantia Juvenil”, per a donar a conèixer aquest
programa adreçat a joves de 16 a 29 anys que no estiguin estudiant ni
treballant. Dimecres 3 de febrer a les 12 h.

•

Sessió informativa “Oportunitats per a menors a l’estranger”, dedicada als
camps de treball i intercanvis juvenils a escala internacional. Dimecres 9 de
març a les 18.30 h.

Totes les activitats tindran lloc a la Casa Baumann. Cal inscripció prèvia ja que les
places són limitades i algunes d’elles tenen un cost d’inscripció. Concretament, la
inscripció als cursets d’iniciació a l’italià i de converdsa en anglès tindrà un cost de
20 euros.
Les persones interessades es poden adreçar a Baumann Oficina Jove (Av.
Jacquard, 1) de dilluns a dijous de 9 a 14h i de 16 a 19, i divendres de 9 a 14h.
També poden trucar al 937848390, escriure a casa.baumann@terrassa.cat o
contactar via facebook (www.facebook.com/casaBaumann).
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