
LA PARTICIPACIÓ EN PROJECTES
DE MOBILITAT EUROPEA:

REPTES I OPORTUNITATS PER ALS 
JOVES DE LES ILLES BALEARS

21 - 23 de Setembre 2017
Centre Flassaders

Palma

Des del CENTRE D’ESTUDIS DE L’ESPLAI hem engegat el projecte europeu de Diàleg 
Estructurat en el marc de l’acció Clau 3 del programa Erasmus + “Participació en projectes 
de mobilitat europea: reptes i oportunitats per als joves de les Illes Balears”. 

Hem creat un espai de trobada en el qual els joves de les illes són els protagonistes juntament 
amb els responsables polítics, tècnics de joventut i experts per debatre el tema de la 
participació en projectes de mobilitat internacional, per detectar dificultats i necessitats i 
elaborar propostes perquè aquestes iniciatives siguin més accessibles i obertes a tothom. 

Si ets un jove de 18 a 30 anys i l’experiència de mobilitat (treball, estudis, pràctiques, 
voluntariat...) a l’estranger ha estat o és part de la teva vida o t’hagués agradat o 
t’agradaria que així fos..... aquesta és la teva oportunitat per contribuir a que sigui més 
fàcil aconseguir-la per als joves de les illes.

Els dies 21 a 23 de setembre al Centre Flassaders de Palma ens juntarem un grup de 90 
persones (joves, tècnics de joventut, experts i polítics) per intercanviar experiències de 
participació en projectes de mobilitat internacional i per debatre i cercar fórmules que puguin 
facilitar la participació dels joves. Escoltarem tant les experiències dels joves que han realitzat 
una estada d’estudi, un voluntariat, unes pràctiques o un intercanvi juvenil a un altre país, 
com les experiència de les entitats locals que estan promovent aquestes iniciatives. També 
compartirem informació sobre les oportunitats ofertes pel programa Erasmus+ per a joves 
de les Illes Balears. També participarem en taules de treball temàtiques per aprofundir en els 
diferents aspectes de la mobilitat i finalment arribarem a elaborar unes conclusions i propostes 
de millora que seran presentades als òrgans encarregats de les polítiques de joventut de les 
illes.

La participació a l’activitat és gratuïta. Inscripció prèvia obligatòria.

https://es.surveymonkey.com/r/encuestacentredelesplai

ORGANITZACIÓ DE LA TROBADA
Dates: de dijous 21 a dissabte 23 de setembre de 2017
Lloc: Centre Flassaders, Carrer de la Ferreria, 10 Palma (Mallorca)

Perfil del participant: Joves de 18 a 30 anys interessats en el tema de la mobilitat internacional, 
tècnics de joventut i polítics de l'àrea de joventut sense límit d'edat de les Illes Balears. 

Nombre de places: 90 

Inscripció: 660815286  europacee@gmail.com 



DIJOUS 21 SETEMBRE
10:00 Inauguració i contextualització de la trobada
10:30 Presentació dels participants 
11:30 Introducció al Diàleg Estructurat
12:00 Sessió informativa sobre les oportunitats europees de mobilitat en   
 Erasmus+
13:00 Impulsant la mobilitat des de las entitats locals: la experiència del   
 Ajuntament de Sant Lluis de Menorca  y del Ajuntament de Pollença
14:00  Dinar
15:30  Presentació dels resultats de la consulta en línia
16:00  Experiències de mobilitat internacional dels joves de les Illes Balears: SVE,  
 Intercanvis juvenils, estàncies de estudi, pràctiques
17:00 – 19:00  Taules de treball temàtiques:   
  - Beneficis de participar en un projecte de mobilitat internacional
  - Dificultats a l’hora de participar en un projecte de mobilitat   
  internacional 

PROGRAMMA

DIVENDRES 22 SETEMBRE 
10:00 Impulsant la mobilitat des de las entitats locals: la experiència del   
 Ajuntament de Andratx i del IMEB del Ajuntament de Calviá
11:00 Intercanvis juvenils com experiència educativa: la experiència del Centre  
 d’Estudis de l’Esplai 
12:00 Taules de treball temàtiques:   
  - Com reconèixer i posar en valor l’aprenentatge no formal i informal  
  de l’experiència de mobilitat internacional
  - Com recolzar la participació dels joves en aquests programes des  
  de l’administració pública
14:00 Dinar
16:00 Experiències de mobilitat internacional dels joves de les Illes Balears: SVE,  
 Intercanvis juvenils, estàncies de estudi, pràctiques 
17:00 – 19:00  Taules de treball temàtiques:   
  - Una mobilitat diferent: la inclusió de joves amb menys oportunitats  
  en projectes de mobilitat
  - Reconeixement social de l’experiència de mobilitat 

DISSABTE 23 SETEMBRE 
10:00 Posada en comú dels grups de treball
12:00 Elaboració de conclusions “Participació en projectes de mobilitat europea:  
 reptes i oportunitats per als joves de les Illes Balears” y avaluació de la  
 trobada
14:00 Dinar Aniversari 30 Erasmus+


