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ESTADA IT-ITÀLIA 127
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 14/11/2022 21/11/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 131
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 21/11/2022 28/11/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 132
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 21/11/2022 28/11/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 133
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 21/11/2022 28/11/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 134
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 21/11/2022 28/11/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 140
Barcellona 

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

ESTADA IT-ITÀLIA 141
Barcellona 

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

ESTADA GR-GRÈCIA 156 Heraklion-Creta FUSTA, MOBLE I SURO 1 14/11/2022 21/11/2022 Tenda de mobles Sí

ESTADA GR-GRÈCIA 157 Heraklion-Creta TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL 1 21/11/2022 28/11/2022 Fabricant de roba. Sí

ESTADA GR-GRÈCIA 158 Heraklion-Creta TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL 1 28/11/2022 05/12/2022 Comerç al detall de roba.									 Sí

ESTADA GR-GRÈCIA 160 Heraklion-Creta ENERGIA I AIGUA 1 14/11/2022 21/11/2022 Empresa d'energies renovables Sí

ESTADA GR-GRÈCIA 161 Heraklion-Creta INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 1 21/11/2022 28/11/2022 Empresa d'instal·lacions industrials Sí

ESTADA GR-GRÈCIA 162 Heraklion-Creta TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL 1 28/11/2022 05/12/2022 Taller de reparació d'automòbils Sí

ESTADA GR-GRÈCIA 164 Heraklion-Creta QUÍMICA / ALTRES 1 14/11/2022 21/11/2022 Farmàcia Sí

FORMACIÓ AT-ÀUSTRIA 167 Viena TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 1 14/11/2022 21/11/2022 Programa de formació a mesura No

FORMACIÓ AT-ÀUSTRIA 169 Viena TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 1 14/11/2022 21/11/2022 Programa de formació a mesura No

FORMACIÓ AT-ÀUSTRIA 181 Viena SEGURETAT I MEDI AMBIENT / ALTRES 1 21/11/2022 28/11/2022 Programa de formació a mesura No

FORMACIÓ AT-ÀUSTRIA 182 Viena SEGURETAT I MEDI AMBIENT / ALTRES 1 21/11/2022 28/11/2022 Programa de formació a mesura No

FORMACIÓ AT-ÀUSTRIA 183 Viena SEGURETAT I MEDI AMBIENT / ALTRES 1 21/11/2022 28/11/2022 Programa de formació a mesura No

FORMACIÓ AT-ÀUSTRIA 184 Viena SEGURETAT I MEDI AMBIENT / ALTRES 1 21/11/2022 28/11/2022 Programa de formació a mesura No

FORMACIÓ AT-ÀUSTRIA 202 Viena TRANSVERSAL 1 28/11/2022 05/12/2022 Programa de formació a mesura No

FORMACIÓ PT-PORTUGAL 211 Lisboa SANITAT 1 13/11/2022 20/12/2022 Programa de formació a mesura No

FORMACIÓ PT-PORTUGAL 212 Lisboa SANITAT 1 13/11/2022 20/12/2022 Programa de formació a mesura No

FORMACIÓ PT-PORTUGAL 213 Lisboa SANITAT 1 13/11/2022 20/12/2022 Programa de formació a mesura No

LLISTAT DE PLACES PER A PROFESSORAT

Mes:  octubre   Setmana:  del 17 al 21 de octubre

Termini de presentació de sol·licituds: fins al dilluns 24 d'octubre

ESIT127 ****0918K
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. 

ESIT132 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. 

ESIT133 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. 

ESIT131 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. 

ESIT134 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. 

ESIT140 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. 

ESIT141 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. 

ESGR156 Deserta
Observar a una empresa privada: tenda de mobles de cuina, mobles de botigues i hotels, portes, marcs, mobles de bany, escales, sòls, armaris, etc.

ESGR162 Deserta
Observar a una empresa privada: serveis de reparació d'automòbils.

ESGR157 Deserta
Observar a una empresa privada: Fabricant de roba. 

ESGR160 ****5555Y
Observar a una empresa privada: empresa d'instal·lació de panells solars

ESGR161 Deserta
Observar a una empresa privada: Des de 2007, l'empresa ha estat activa en el camp de les aplicacions de servei de catering, refrigeració i GLP.

ESGR158 Deserta
Observar a una empresa privada: Comerç al detall de roba.

FOAT169 DesertaFormació que inclou visites a empreses del sector dels vehicles elèctrics i híbrids: mobilitat elèctrica, des d'e-cars fins a e-bikes, informació sobre estacions de càrrega, el mercat d'infraestructures de càrrega, i subvencions. Visita a l'Institut 

de Sistemes d'Energia i Instal·lacions Elèctriques que va donar vida a l'àrea d'investigació d'electromobilitat o a la institució d'investigació no universitària més gran d'Àustria i, especialista en els temes centrals d'infraestructura del futur, 

entre altres. *És necessari un mínim de 8 persones inscrites per a la realització d'aquesta mobilitat.

FOAT167 DesertaFormació que inclou visites a empreses del sector dels vehicles elèctrics i híbrids: mobilitat elèctrica, des d'e-cars fins a e-bikes, informació sobre estacions de càrrega, el mercat d'infraestructures de càrrega, i subvencions. Visita a l'Institut 

de Sistemes d'Energia i Instal·lacions Elèctriques que va donar vida a l'àrea d'investigació d'electromobilitat o a la institució d'investigació no universitària més gran d'Àustria i, especialista en els temes centrals d'infraestructura del futur, 

entre altres. *És necessari un mínim de 8 persones inscrites per a la realització d'aquesta mobilitat.

ESGR164 Deserta
Observar a una empresa privada: laboratori farmacèutic.

FOAT182 ****3294DFormació que inclou visites a empreses del sector de l'economia circular: una associació d'empreses i una plataforma d'aprenentatge, desenvolupament i diàleg perquè les empreses austríaques creen un ecosistema d'innovació, un club 

amb una xarxa internacional d'economia circular sense fins de lucre, un consorci que busca sinergies i promou una cultura col·laborativa, una universitat que imparteix formació sobre l'economia circular, una plataforma incubadora 

d'empreses, entre altres.  *És necessari un mínim de 8 persones inscrites per a la realització d'aquesta mobilitat.

FOAT183 ****6944BFormació que inclou visites a empreses del sector de l'economia circular: una associació d'empreses i una plataforma d'aprenentatge, desenvolupament i diàleg perquè les empreses austríaques creen un ecosistema d'innovació, un club 

amb una xarxa internacional d'economia circular sense fins de lucre, un consorci que busca sinergies i promou una cultura col·laborativa, una universitat que imparteix formació sobre l'economia circular, una plataforma incubadora 

d'empreses, entre altres.  *És necessari un mínim de 8 persones inscrites per a la realització d'aquesta mobilitat.

FOAT181 ****9141MFormació que inclou visites a empreses del sector de l'economia circular: una associació d'empreses i una plataforma d'aprenentatge, desenvolupament i diàleg perquè les empreses austríaques creen un ecosistema d'innovació, un club 

amb una xarxa internacional d'economia circular sense fins de lucre, un consorci que busca sinergies i promou una cultura col·laborativa, una universitat que imparteix formació sobre l'economia circular, una plataforma incubadora 

d'empreses, entre altres.  *És necessari un mínim de 8 persones inscrites per a la realització d'aquesta mobilitat.

FOPT211 DesertaFormació que inclou visites a empreses de l'àmbit de la sanitat, per exemple: Centro Hospitalar Universitário de Lisboa, Hospital Central Público de Santa Maria MHM, Portuguese Association of Hospital Managers, centro de formación 

profesional especializado en Sanidad,Clínica FisioFalantes, Faculty of Sciences of the University of Lisbon, National Institute of Medical Emergency (INEM). Visites a concretar.  *Es necessita mínim un grup de 4 persones per a la realització 

d'aquesta mobilitat. 

FOAT202 ****2330MFormació que inclou visites a empreses de l'àmbit de l'emprenedoria. Les empreses seleccionades són stakeholders d'aquest camp: la Universitat de Viena, la facultat d'economia, una comunitat d'emprenedors, creatius, inversors, 

empreses establides i ONG, un ens públic de la ciutat de Viena de l'àmbit local i internacional, entre altres. *Es necessita mínim un grup de 8 persones per a la realització d'aquesta mobilitat. 

FOAT184 ****6037WFormació que inclou visites a empreses del sector de l'economia circular: una associació d'empreses i una plataforma d'aprenentatge, desenvolupament i diàleg perquè les empreses austríaques creen un ecosistema d'innovació, un club 

amb una xarxa internacional d'economia circular sense fins de lucre, un consorci que busca sinergies i promou una cultura col·laborativa, una universitat que imparteix formació sobre l'economia circular, una plataforma incubadora 

d'empreses, entre altres.  *És necessari un mínim de 8 persones inscrites per a la realització d'aquesta mobilitat.

FOPT212 DesertaFormació que inclou visites a empreses de l'àmbit de la sanitat, per exemple: Centro Hospitalar Universitário de Lisboa, Hospital Central Público de Santa Maria MHM, Portuguese Association of Hospital Managers, centro de formación 

profesional especializado en Sanidad,Clínica FisioFalantes, Faculty of Sciences of the University of Lisbon, National Institute of Medical Emergency (INEM). Visites a concretar.  *Es necessita mínim un grup de 4 persones per a la realització 

d'aquesta mobilitat. 

FOPT213 DesertaFormació que inclou visites a empreses de l'àmbit de la sanitat, per exemple: Centro Hospitalar Universitário de Lisboa, Hospital Central Público de Santa Maria MHM, Portuguese Association of Hospital Managers, centro de formación 

profesional especializado en Sanidad,Clínica FisioFalantes, Faculty of Sciences of the University of Lisbon, National Institute of Medical Emergency (INEM). Visites a concretar.  *Es necessita mínim un grup de 4 persones per a la realització 

d'aquesta mobilitat. 
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FORMACIÓ PT-PORTUGAL 214 Lisboa SANITAT 1 13/11/2022 20/12/2022 Programa de formació a mesura No

FORMACIÓ PT-PORTUGAL 226 Lisboa SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 1 13/11/2022 20/11/2022 Programa de formació a mesura No

FORMACIÓ PT-PORTUGAL 227 Lisboa SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 1 13/11/2022 20/11/2022 Programa de formació a mesura No

FORMACIÓ PT-PORTUGAL 228 Lisboa SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 1 13/11/2022 20/11/2022 Programa de formació a mesura No

FORMACIÓ PT-PORTUGAL 229 Lisboa SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 1 13/11/2022 20/11/2022 Programa de formació a mesura No

ESTADA PT-PORTUGAL 238 Lisboa FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 20/11/2022 27/11/2022
Centres educatius en funció del 

perfil del/la sol·licitant
No

ESTADA PT-PORTUGAL 239 Lisboa FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 20/11/2022 27/11/2022
Centres educatius en funció del 

perfil del/la sol·licitant
No

ESTADA PT-PORTUGAL 240 Lisboa FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 27/11/2022 04/12/2022
Centres educatius en funció del 

perfil del/la sol·licitant
No

ESTADA PT-PORTUGAL 241 Lisboa FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 27/11/2022 04/12/2022
Centres educatius en funció del 

perfil del/la sol·licitant
No

ESTADA PT-PORTUGAL 242 Lisboa FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 27/11/2022 04/12/2022
Centres educatius en funció del 

perfil del/la sol·licitant
No

ESTADA PT-PORTUGAL 243 Lisboa FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 27/11/2022 04/12/2022
Centres educatius en funció del 

perfil del/la sol·licitant
No

ESTADA PT-PORTUGAL 244 Lisboa FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 05/12/2022 12/12/2022
Centres educatius en funció del 

perfil del/la sol·licitant
No

ESTADA PT-PORTUGAL 245 Lisboa FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 05/12/2022 12/12/2022
Centres educatius en funció del 

perfil del/la sol·licitant
No

ESTADA PT-PORTUGAL 246 Lisboa FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 05/12/2022 12/12/2022
Centres educatius en funció del 

perfil del/la sol·licitant
No

ESTADA PT-PORTUGAL 247 Lisboa FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 05/12/2022 12/12/2022
Centres educatius en funció del 

perfil del/la sol·licitant
No

ESTADA PT-PORTUGAL 248 Lisboa AGRÀRIA 1 13/11/2022 20/11/2022
Escola Profissional Agrícola D.Dinis-

Paia
No

ESTADA PT-PORTUGAL 249 Lisboa AGRÀRIA 1 13/11/2022 20/11/2022
Escola Profissional Agrícola D.Dinis-

Paia
No

ESTADA PT-PORTUGAL 250 Lisboa AGRÀRIA 1 13/11/2022 20/11/2022
Escola Profissional Agrícola D. 

Dinis - Paiã
No

ESTADA PT-PORTUGAL 251 Lisboa AGRÀRIA 1 13/11/2022 20/11/2022
Escola Profissional Agrícola D. 

Dinis - Paiã
No

FOPT214 DesertaFormació que inclou visites a empreses de l'àmbit de la sanitat, per exemple: Centro Hospitalar Universitário de Lisboa, Hospital Central Público de Santa Maria MHM, Portuguese Association of Hospital Managers, centro de formación 

profesional especializado en Sanidad,Clínica FisioFalantes, Faculty of Sciences of the University of Lisbon, National Institute of Medical Emergency (INEM). Visites a concretar.  *Es necessita mínim un grup de 4 persones per a la realització 

d'aquesta mobilitat. 

FOPT228 DesertaFormació que inclou visites a empreses de l'àmbit dels serveis socioculturals i a la comunitat. Per exemple: geriàtrics, centres de dia per a persones amb discapacitat, ADM Estrela –Associação Social e Desenvolvimento, empresa 

Associacao Humnanitaria per a Criança us Calulinhas–, Associació de voluntariat i solidaritat. Visites a concretar.  *Es necessita mínim un grup de 4 persones per a la realització d'aquesta mobilitat. 

FOPT229 DesertaFormació que inclou visites a empreses de l'àmbit dels serveis socioculturals i a la comunitat. Per exemple: geriàtrics, centres de dia per a persones amb discapacitat, ADM Estrela –Associação Social e Desenvolvimento, empresa 

Associacao Humnanitaria per a Criança us Calulinhas–, Associació de voluntariat i solidaritat. Visites a concretar.  *Es necessita mínim un grup de 4 persones per a la realització d'aquesta mobilitat. 

FOPT226 DesertaFormació que inclou visites a empreses de l'àmbit dels serveis socioculturals i a la comunitat. Per exemple: geriàtrics, centres de dia per a persones amb discapacitat, ADM Estrela –Associação Social e Desenvolvimento, empresa 

Associacao Humnanitaria per a Criança us Calulinhas–, Associació de voluntariat i solidaritat. Visites a concretar.  *Es necessita mínim un grup de 4 persones per a la realització d'aquesta mobilitat. 

FOPT227 DesertaFormació que inclou visites a empreses de l'àmbit dels serveis socioculturals i a la comunitat. Per exemple: geriàtrics, centres de dia per a persones amb discapacitat, ADM Estrela –Associação Social e Desenvolvimento, empresa 

Associacao Humnanitaria per a Criança us Calulinhas–, Associació de voluntariat i solidaritat. Visites a concretar.  *Es necessita mínim un grup de 4 persones per a la realització d'aquesta mobilitat. 

ESPT241 ****4323C
Estada que consisteix a observar el desenvolupament de les classes en un centre privat de formació professional especialitzat en diverses famílies professionals, com a Activitats Físiques i Esportives, Sanitat, Serveis Socioculturals i a la 

Comunitat, Hostaleria i Turisme o Imatge Personal.

ESPT238 Deserta
Estada que consisteix a observar el desenvolupament de les classes en un centre privat de formació professional especialitzat en diverses famílies professionals, com a Activitats Físiques i Esportives, Sanitat, Serveis Socioculturals i a la 

Comunitat, Hostaleria i Turisme o Imatge Personal.

ESPT239 Deserta
Estada que consisteix a observar el desenvolupament de les classes en un centre privat de formació professional especialitzat en diverses famílies professionals, com a Activitats Físiques i Esportives, Sanitat, Serveis Socioculturals i a la 

Comunitat, Hostaleria i Turisme o Imatge Personal.

ESPT240 ****2099P
Estada que consisteix a observar el desenvolupament de les classes en un centre privat de formació professional especialitzat en diverses famílies professionals, com a Activitats Físiques i Esportives, Sanitat, Serveis Socioculturals i a la 

Comunitat, Hostaleria i Turisme o Imatge Personal.

ESPT251 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes en un centre de formació professional especialitzat en sector agrari i forestal. https://epadd-paia.pt/#tm-bottom-a

ESPT246 Deserta
Estada que consisteix a observar el desenvolupament de les classes en un centre privat de formació professional especialitzat en diverses famílies professionals, com a Activitats Físiques i Esportives, Sanitat, Serveis Socioculturals i a la 

Comunitat, Hostaleria i Turisme o Imatge Personal.

ESPT247 Deserta
Estada que consisteix a observar el desenvolupament de les classes en un centre privat de formació professional especialitzat en diverses famílies professionals, com a Activitats Físiques i Esportives, Sanitat, Serveis Socioculturals i a la 

Comunitat, Hostaleria i Turisme o Imatge Personal.

ESPT248 ****8463X
Observar el desenvolupament de les classes en un centre de formació professional especialitzat en sector agrari i forestal. https://epadd-paia.pt/#tm-bottom-a

ESPT249 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes en un centre de formació professional especialitzat en sector agrari i forestal. https://epadd-paia.pt/#tm-bottom-a

ESPT250 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes en un centre de formació professional especialitzat en sector agrari i forestal. https://epadd-paia.pt/#tm-bottom-a

ESPT244 Deserta
Estada que consisteix a observar el desenvolupament de les classes en un centre privat de formació professional especialitzat en diverses famílies professionals, com a Activitats Físiques i Esportives, Sanitat, Serveis Socioculturals i a la 

Comunitat, Hostaleria i Turisme o Imatge Personal.

ESPT245 Deserta
Estada que consisteix a observar el desenvolupament de les classes en un centre privat de formació professional especialitzat en diverses famílies professionals, com a Activitats Físiques i Esportives, Sanitat, Serveis Socioculturals i a la 

Comunitat, Hostaleria i Turisme o Imatge Personal.

ESPT242 ****1326Q
Estada que consisteix a observar el desenvolupament de les classes en un centre privat de formació professional especialitzat en diverses famílies professionals, com a Activitats Físiques i Esportives, Sanitat, Serveis Socioculturals i a la 

Comunitat, Hostaleria i Turisme o Imatge Personal.

ESPT243 Deserta
Estada que consisteix a observar el desenvolupament de les classes en un centre privat de formació professional especialitzat en diverses famílies professionals, com a Activitats Físiques i Esportives, Sanitat, Serveis Socioculturals i a la 

Comunitat, Hostaleria i Turisme o Imatge Personal.


