
Codi de plaça Naturalesa País Dígits Ciutat Família Professional Setmanes Inici Fi Entitat de destí Entrevista Adjudicació

FORMACIÓ FI-FINLÀNDIA 032 Laaperanta
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ / COMERÇ I 

MÀRQUETING
1 11/07/2022 15/07/2022 LUT University No

FORMACIÓ FI-FINLÀNDIA 033 Laaperanta
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ / COMERÇ I 

MÀRQUETING
1 11/07/2022 15/07/2022 LUT University No

FORMACIÓ FI-FINLÀNDIA 034 Laaperanta
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ / COMERÇ I 

MÀRQUETING
1 11/07/2022 15/07/2022 LUT University No

FORMACIÓ FI-FINLÀNDIA 035 Laaperanta
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ / COMERÇ I 

MÀRQUETING
1 11/07/2022 15/07/2022 LUT University No

FORMACIÓ FI-FINLÀNDIA 037 Laaperanta
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ / COMERÇ I 

MÀRQUETING
1 11/07/2022 15/07/2022 LUT University No

ESTADA PT-PORTUGAL 038 Lisboa HOTELERIA  I TURISME 1 25/09/2022 01/10/2022
Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Profis
No

ESTADA PT-PORTUGAL 039 Lisboa HOTELERIA  I TURISME 1 25/09/2022 01/10/2022
Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Profis
No

ESTADA PT-PORTUGAL 040 Lisboa HOTELERIA  I TURISME 1 25/09/2022 01/10/2022
Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Profis
No

ESTADA PT-PORTUGAL 041 Lisboa HOTELERIA  I TURISME 1 16/10/2022 22/10/2022
Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Profis
No

ESTADA PT-PORTUGAL 042 Lisboa HOTELERIA  I TURISME 1 16/10/2022 22/10/2022
Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Profis
No

ESTADA PT-PORTUGAL 043 Lisboa
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA 

COMUNITAT
1 16/10/2022 22/10/2022

Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Profis
No

ESTADA PT-PORTUGAL 044 Lisboa IMAGEN PERSONAL 1 06/11/2022 12/11/2022
Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Profis
No

ESTADA PT-PORTUGAL 045 Lisboa IMAGEN PERSONAL 1 06/11/2022 12/11/2022
Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Profis
No

ESTADA PT-PORTUGAL 046 Lisboa IMAGEN PERSONAL 1 06/11/2022 12/11/2022
Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Profis
No

ESTADA IT-ITÀLIA 050
Barcellona Pozzo 

Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 24/06/2022 01/07/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 051
Barcellona Pozzo 

Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 01/07/2022 08/07/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 052
Barcellona Pozzo 

Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 08/07/2022 15/07/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 053
Barcellona Pozzo 

Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 15/07/2022 22/07/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 054
Barcellona Pozzo 

Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 22/07/2022 29/07/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 055
Barcellona Pozzo 

Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 29/08/2022 05/09/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 056
Barcellona Pozzo 

Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 05/09/2022 12/09/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 057
Barcellona Pozzo 

Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 12/09/2022 19/09/2022 Empresa privada No

LLISTAT DE PLACES PER A PROFESSORAT

Mes:  juny   Setmana:  del 6 al 10 de juny

Termini de presentació de sol·licituds: fins al dilluns 13 de juny

FOFI033 Retirada
Curs d'estiu "Comercialització internacional de productes d'alta tecnologia i innovacions" oferit per la Universitat de LUT. La plaça que s'adjudique quedarà condicionada al fet que la persona seleccionada siga 

acceptada posteriorment per la Universitat.  https://www.lut.fi/en/studies/lut-summer-school/course-contents

FOFI034 Retirada
Curs d'estiu "Comercialització internacional de productes d'alta tecnologia i innovacions" oferit per la Universitat de LUT. La plaça que s'adjudique quedarà condicionada al fet que la persona seleccionada siga 

acceptada posteriorment per la Universitat.  https://www.lut.fi/en/studies/lut-summer-school/course-contents

FOFI032 Retirada
Curs d'estiu "Comercialització internacional de productes d'alta tecnologia i innovacions" oferit per la Universitat de LUT. La plaça que s'adjudique quedarà condicionada al fet que la persona seleccionada siga 

acceptada posteriorment per la Universitat.  https://www.lut.fi/en/studies/lut-summer-school/course-contents

FOFI037 Retirada
Curs d'estiu "Comercialització internacional de productes d'alta tecnologia i innovacions" oferit per la Universitat de LUT. La plaça que s'adjudique quedarà condicionada al fet que la persona seleccionada siga 

acceptada posteriorment per la Universitat.  https://www.lut.fi/en/studies/lut-summer-school/course-contents

ESPT038 ****9108B

ESPT043 ****3593P
Observar el desenvolupament de les classes en un centre de formació professional especialitzat en educació infantil: https://iedp.pt/ 

ESPT044 ****1303Z
Observar el desenvolupament de les classes en un centre de formació professional especialitzat en termalisme i massatge d'estètica i benestar: https://iedp.pt/ 

Observar el desenvolupament de les classes en un centre de formació professional especialitzat en turisme: https://iedp.pt/ 

FOFI035 Retirada
Curs d'estiu "Comercialització internacional de productes d'alta tecnologia i innovacions" oferit per la Universitat de LUT. La plaça que s'adjudique quedarà condicionada al fet que la persona seleccionada siga 

acceptada posteriorment per la Universitat.  https://www.lut.fi/en/studies/lut-summer-school/course-contents

ESPT041 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes en un centre de formació professional especialitzat en cuina i pastisseria: https://iedp.pt/ 

ESPT042 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes en un centre de formació professional especialitzat en cuina i pastisseria: https://iedp.pt/ 

ESPT039 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes en un centre de formació professional especialitzat en turisme: https://iedp.pt/ 

ESPT040 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes en un centre de formació professional especialitzat en turisme: https://iedp.pt/ 

ESIT050 Deserta
Observar a una empresa privada (a triar per la persona candidata) entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, 

laboratori clínic, gimnàs, centre d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESPT045 ****6441E
Observar el desenvolupament de les classes en un centre de formació professional especialitzat en termalisme i massatge d'estètica i benestar: https://iedp.pt/ 

ESPT046 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes en un centre de formació professional especialitzat en restaurant i bar: https://iedp.pt/ 

ESIT053 Deserta
Observar a una empresa privada (a triar per la persona candidata) entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, 

laboratori clínic, gimnàs, centre d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT054 Deserta
Observar a una empresa privada (a triar per la persona candidata) entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, 

laboratori clínic, gimnàs, centre d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT051 Deserta
Observar a una empresa privada (a triar per la persona candidata) entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, 

laboratori clínic, gimnàs, centre d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT052 Deserta
Observar a una empresa privada (a triar per la persona candidata) entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, 

laboratori clínic, gimnàs, centre d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT057 ****7048T
Observar a una empresa privada (a triar per la persona candidata) entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, 

laboratori clínic, gimnàs, centre d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT055 Deserta
Observar a una empresa privada (a triar per la persona candidata) entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, 

laboratori clínic, gimnàs, centre d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT056 Deserta
Observar a una empresa privada (a triar per la persona candidata) entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, 

laboratori clínic, gimnàs, centre d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 



Codi de plaça Naturalesa País Dígits Ciutat Família Professional Setmanes Inici Fi Entitat de destí Entrevista Adjudicació

ESTADA IT-ITÀLIA 059
Barcellona Pozzo 

Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 26/09/2022 03/10/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 060
Barcellona Pozzo 

Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 03/10/2022 10/10/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 061
Barcellona Pozzo 

Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 10/10/2022 17/10/2022 Empresa privada No

ESIT061 Deserta
Observar a una empresa privada (a triar per la persona candidata) entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, 

laboratori clínic, gimnàs, centre d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT059 Deserta
Observar a una empresa privada (a triar per la persona candidata) entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, 

laboratori clínic, gimnàs, centre d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT060 Deserta
Observar a una empresa privada (a triar per la persona candidata) entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, 

laboratori clínic, gimnàs, centre d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 


