Hi ha molts avantatges per a les persones participants en el projecte
ü Curs d’alemany inicial – nivells A1 i A2 - a Barcelona, 100% subvencionat, d’octubre a
desembre de 2019.
ü Curs d’alemany - nivell B1 - a Stuttgart 100% subvencionat, de gener a març de 2020.
o Viatge a Stuttgart per incorporar-se al curs B1 100% subvencionat.
o Allotjament 100% subvencionat.
ü Contracte laboral indefinit amb 6 mesos de realització del pràctic de reconeixement de títol
(Anerkennungslehrgang), i del període de prova en una escola bressol de la regió de
Baden-Württemberg (especialment a la capital Stuttgart o voltants)
o Inici: abril de 2020. Horari combinat amb el curs d’alemany B2.
o Salari d’uns 2500€/bruts (uns 1500€/nets)
ü Els empresaris es preocupen intensament dels aspectes necessaris per a la integració.
En el context del Conveni de cooperació entre Catalunya i Baden - Württemberg,
en col·laboració amb el Servei Alemany de Col·locació Internacional i Especialitzada
(ZAV/EURES) i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC/EURES),
informem del projecte següent:

Projecte per treballar com educador/a en escoles bressol
públiques de la regió alemanya de Baden-Württemberg
Quins requisits han de complir les persones participants?
ü Estar en possessió del títol professional de Mestre/a especialista en Educació Infantil o
Graduat/da en Educació Infantil.
ü Nacionalitat d’un Estat Membre de la Unió Europea.
ü Disposició per viure i treballar a Alemanya durant un llarg període de temps.

ü Formació contínua en els diferents conceptes pedagògics alemanys i espanyols. Existeix
una àmplia oferta de formació interna i de promoció.
ü Suport en el procés de reconeixement/homologació.
o Salari 3.100€ mensuals bruts (1.900€/nets aproximadament) un cop obtingut el
reconeixement/homologació.
ü Existeix una àmplia varietat d’ofertes d’oci, així com una àmplia xarxa d’espanyols/es que
ja viuen a Baden-Württemberg, i una xarxa d’institucions per a la integració d’espanyols/es
(Consolat, Welcome Center, Càmeres de Comerç)
ü Les persones participants viuran a la regió de Baden-Württemberg on la qualitat de vida és
molt alta i en un entorn natural privilegiat.

Esteu interessats?
Envieu el currículum i una còpia del títol professional a l’adreça de correu:
mobilitat.cat-bw@gencat.cat

ü Disponibilitat per aprendre alemany en un curs presencial intensiu a Barcelona a partir de la
tardor del 2019. Dedicació de mitja jornada de dilluns a divendres.

amb el títol ‘EDUCA + el nom’

ü Disposició per seguir aprenent alemany a Alemanya fins a obtenir el certificat del nivell B2
(l’obtenció d’aquest certificat serà necessària per seguir en el projecte)

Les entrevistes inicials del projecte es faran a Barcelona el 30 i 31 de juliol de 2019

ü Presentació d’un certificat d’antecedents penals.

