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

ESTADA PT-PORTUGAL 039 Lisboa FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 25/09/2022 01/10/2022
Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Profis
No

ESTADA PT-PORTUGAL 040 Lisboa FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 25/09/2022 01/10/2022
Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Profis
No

ESTADA PT-PORTUGAL 041 Lisboa FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 16/10/2022 22/10/2022
Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Profis
No

ESTADA PT-PORTUGAL 042 Lisboa FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 16/10/2022 22/10/2022
Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Profis
No

ESTADA PT-PORTUGAL 046 Lisboa FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 06/11/2022 12/11/2022
Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Profis
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 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

FORMACIÓ IT-ITÀLIA 062 Pisa ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ / ALTRES 1 20/07/2022 27/07/2022 Università di Pisa No

FORMACIÓ IT-ITÀLIA 063 Pisa ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ / ALTRES 1 20/07/2022 27/07/2022 Università di Pisa No

FORMACIÓ IT-ITÀLIA 064 Pisa ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ / ALTRES 1 20/07/2022 27/07/2022 Università di Pisa No

FORMACIÓ IT-ITÀLIA 065 Pisa ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ / ALTRES 1 20/07/2022 27/07/2022 Università di Pisa No

FORMACIÓ IT-ITÀLIA 066 Pisa ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ / ALTRES 1 20/07/2022 27/07/2022 Università di Pisa No

FORMACIÓ IT-ITÀLIA 067 Pisa ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ / ALTRES 1 20/07/2022 27/07/2022 Università di Pisa No

FORMACIÓ IT-ITÀLIA 068
Barcellona Pozzo 

Di Gotto
HOTELERIA  I TURISME 1 10/07/2022 17/07/2022

Istituto Europeo 

Formazione e Ricerca
No

FORMACIÓ IT-ITÀLIA 069
Barcellona Pozzo 

Di Gotto
HOTELERIA  I TURISME 1 10/07/2022 17/07/2022

Istituto Europeo 

Formazione e Ricerca
No

FORMACIÓ IT-ITÀLIA 070
Barcellona Pozzo 

Di Gotto
HOTELERIA  I TURISME 1 10/07/2022 17/07/2022

Istituto Europeo 

Formazione e Ricerca
No

ESPT039 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes en un centre de formació professional especialitzat en Hoteleria i turisme, Activitats Físiques i esportives, Sanitat, entre altres: https://iedp.pt/ 

LLISTAT DE PLACES PER A PROFESSORAT

Mes:  juny   Setmana:  del 20 al 24 de juny

Termini de presentació de sol·licituds: fins al dilluns 27 de juny

ESPT042 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes en un centre de formació professional especialitzat en Hoteleria i turisme, Activitats Físiques i esportives, Sanitat, entre altres: https://iedp.pt/ 

ESPT040 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes en un centre de formació professional especialitzat en Hoteleria i turisme, Activitats Físiques i esportives, Sanitat, entre altres: https://iedp.pt/ 

ESPT041 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes en un centre de formació professional especialitzat en Hoteleria i turisme, Activitats Físiques i esportives, Sanitat, entre altres: https://iedp.pt/ 

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. 

ESPT046 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes en un centre de formació professional especialitzat en Hoteleria i turisme, Activitats Físiques i esportives, Sanitat, entre altres: 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 ****2825X
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. 

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. 

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. 

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. 

FOIT062 ****9490Z
Curs "Tecnologies que permeten la Internet industrial de les coses" oferit per la Universitat de Pisa. La plaça que s'adjudique quedarà condicionada al fet que la persona seleccionada siga acceptada posteriorment 

per la Universitat. https://www.unipi.it/index.php/engineering/item/6869-summer-school-internet-of-things

FOIT063 ****7371E
Curs "Tecnologies que permeten la Internet industrial de les coses" oferit per la Universitat de Pisa. La plaça que s'adjudique quedarà condicionada al fet que la persona seleccionada siga acceptada posteriorment 

per la Universitat. https://www.unipi.it/index.php/engineering/item/6869-summer-school-internet-of-things

FOIT064 ****2574H
Curs "Tecnologies que permeten la Internet industrial de les coses" oferit per la Universitat de Pisa. La plaça que s'adjudique quedarà condicionada al fet que la persona seleccionada siga acceptada posteriorment 

per la Universitat. https://www.unipi.it/index.php/engineering/item/6869-summer-school-internet-of-things

FOIT065 Deserta
Curs "Tecnologies que permeten la Internet industrial de les coses" oferit per la Universitat de Pisa. La plaça que s'adjudique quedarà condicionada al fet que la persona seleccionada siga acceptada posteriorment 

per la Universitat. https://www.unipi.it/index.php/engineering/item/6869-summer-school-internet-of-things

FOIT066 Deserta
Curs "Tecnologies que permeten la Internet industrial de les coses" oferit per la Universitat de Pisa. La plaça que s'adjudique quedarà condicionada al fet que la persona seleccionada siga acceptada posteriorment 

per la Universitat. https://www.unipi.it/index.php/engineering/item/6869-summer-school-internet-of-things

FOIT067 Deserta
Curs "Tecnologies que permeten la Internet industrial de les coses" oferit per la Universitat de Pisa. La plaça que s'adjudique quedarà condicionada al fet que la persona seleccionada siga acceptada posteriorment 

per la Universitat. https://www.unipi.it/index.php/engineering/item/6869-summer-school-internet-of-things

FOIT068 Deserta
Curs de protocol enfocat al sector agencies de viatge i gestió d'esdeveniments. Saber com afrontar una negociació, elaborar programes que facen que la proposta d'esdeveniment siga la que el client precisa, donar 

solucions eficaces a l'empresa o professional que sol·licite els serveis, treballar els esdeveniments com a projectes de gestió. Gestió dels pressupostos d'un acte.

FOIT069 Deserta
Curs de protocol enfocat al sector agencies de viatge i gestió d'esdeveniments. Saber com afrontar una negociació, elaborar programes que facen que la proposta d'esdeveniment siga la que el client precisa, donar 

solucions eficaces a l'empresa o professional que sol·licite els serveis, treballar els esdeveniments com a projectes de gestió. Gestió dels pressupostos d'un acte.

FOIT070 Deserta
Curs de protocol enfocat al sector agencies de viatge i gestió d'esdeveniments. Saber com afrontar una negociació, elaborar programes que facen que la proposta d'esdeveniment siga la que el client precisa, donar 

solucions eficaces a l'empresa o professional que sol·licite els serveis, treballar els esdeveniments com a projectes de gestió. Gestió dels pressupostos d'un acte.



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

FORMACIÓ IT-ITÀLIA 071
Barcellona Pozzo 

Di Gotto
HOTELERIA  I TURISME 1 10/07/2022 17/07/2022

Istituto Europeo 

Formazione e Ricerca
No

FORMACIÓ IT-ITÀLIA 072
Barcellona Pozzo 

Di Gotto
HOTELERIA  I TURISME 1 10/07/2022 17/07/2022

Istituto Europeo 

Formazione e Ricerca
No

FORMACIÓ IT-ITÀLIA 073
Barcellona Pozzo 

Di Gotto
HOTELERIA  I TURISME 1 10/07/2022 17/07/2022

Istituto Europeo 

Formazione e Ricerca
No

FORMACIÓ IT-ITÀLIA 074
Barcellona Pozzo 

Di Gotto
HOTELERIA  I TURISME 1 10/07/2022 17/07/2022

Istituto Europeo 

Formazione e Ricerca
No

FORMACIÓ IT-ITÀLIA 075
Barcellona Pozzo 

Di Gotto
HOTELERIA  I TURISME 1 10/07/2022 17/07/2022

Istituto Europeo 

Formazione e Ricerca
No

FORMACIÓ IT-ITÀLIA 076
Barcellona Pozzo 

Di Gotto
HOTELERIA  I TURISME 1 10/07/2022 17/07/2022

Istituto Europeo 

Formazione e Ricerca
No

FOIT071 Deserta
Curs de protocol enfocat al sector agencies de viatge i gestió d'esdeveniments. Saber com afrontar una negociació, elaborar programes que facen que la proposta d'esdeveniment siga la que el client precisa, donar 

solucions eficaces a l'empresa o professional que sol·licite els serveis, treballar els esdeveniments com a projectes de gestió. Gestió dels pressupostos d'un acte.

FOIT072 Deserta
Curs de protocol enfocat al sector agencies de viatge i gestió d'esdeveniments. Saber com afrontar una negociació, elaborar programes que facen que la proposta d'esdeveniment siga la que el client precisa, donar 

solucions eficaces a l'empresa o professional que sol·licite els serveis, treballar els esdeveniments com a projectes de gestió. Gestió dels pressupostos d'un acte.

FOIT073 Deserta
Curs de protocol enfocat al sector agencies de viatge i gestió d'esdeveniments. Saber com afrontar una negociació, elaborar programes que facen que la proposta d'esdeveniment siga la que el client precisa, donar 

solucions eficaces a l'empresa o professional que sol·licite els serveis, treballar els esdeveniments com a projectes de gestió. Gestió dels pressupostos d'un acte.

FOIT076 Deserta
Curs de protocol enfocat al sector agencies de viatge i gestió d'esdeveniments. Saber com afrontar una negociació, elaborar programes que facen que la proposta d'esdeveniment siga la que el client precisa, donar 

solucions eficaces a l'empresa o professional que sol·licite els serveis, treballar els esdeveniments com a projectes de gestió. Gestió dels pressupostos d'un acte.

FOIT074 Deserta
Curs de protocol enfocat al sector agencies de viatge i gestió d'esdeveniments. Saber com afrontar una negociació, elaborar programes que facen que la proposta d'esdeveniment siga la que el client precisa, donar 

solucions eficaces a l'empresa o professional que sol·licite els serveis, treballar els esdeveniments com a projectes de gestió. Gestió dels pressupostos d'un acte.

FOIT075 Deserta
Curs de protocol enfocat al sector agencies de viatge i gestió d'esdeveniments. Saber com afrontar una negociació, elaborar programes que facen que la proposta d'esdeveniment siga la que el client precisa, donar 

solucions eficaces a l'empresa o professional que sol·licite els serveis, treballar els esdeveniments com a projectes de gestió. Gestió dels pressupostos d'un acte.


