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Presentació
• Interès i motivació

• Institucions europees i processos de selecció: Comissió 
Europea, Parlament Europeu, Consell, Agències i 
Delegacions de la Unió Europea a l´exterior

• Experiència personal a la Comissió Europea i vida a 
Brussel·les

• BECUE: Associació de Becaris i ex-Becaris Espanyols a 
les Institucions de la Unió Europea



Interès i motivació



Les pràctiques a les 
institucions europees



Informació general
• Pràctiques remunerades

• Nivell anglès C1 o C2 i títol universitari

• Durada variable de les pràctiques (5 mesos)

• Dispersió geogràfica

• Incompatibilitat de realitzar beques en diferents 
institucions (6 setmanes)

Més informació
 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/Espa
naUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas.aspx
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Comissió 
Europea: 
Pràctiques 

´Bluebook´



Característiques
• Pràctiques a la Comissió Europea i al Servei Europeu d´Acció 
Exterior durant 5 mesos per a graduats universitaris de 
països de la UE, països candidats i tercers països

• Perfils acadèmics i professionals variats

• 2 sessions anuals: Març i Octubre

• Pròxima convocatòria: Juliol 2020

• Lloc: Brussel.les, Luxemburg i les representacions de la UE 
als Estats Membres

• Remuneració: 1.120 euros + despeses de viatge (anada i 
tornada)

• Esdeveniments i conferències



Direccions Generales 
de la Comissió Europea

•Acción por el Clima (CLIMA)
•Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI)  
•Asuntos Económicos y Financieros 
(ECFIN)     
•Asuntos Marítimos y Pesca (MARE)
•Centro Común de Investigación (JRC)
•Comercio (TRADE)
•Competencia (COMP)
•Comunicación (COMM)     
•Cooperación Internacional y Desarrollo 
(DEVCO)
•Educación y Cultura (EAC)    
•Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 
(EMPL)
•Energía (ENER)
•Estabilidad Financiera, Servicios 
Financieros y Unión de los Mercados de 
Capitales (FISMA)       
•Eurostat (ESTAT)
•Fiscalidad y Unión Aduanera 
(TAXUD)      
•Informática (DIGIT)
•Interpretación (SCIC)
      

•Investigación e Innovación (RTD) 
•Justicia y Consumidores (JUST) 
•Medio Ambiente (ENV)
•Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y Pymes (GROW)
•Migración y Asuntos de Interior (HOME) 
•Movilidad y Transportes (MOVE)
•Política de Vecindad y Negociaciones de 
Ampliación (NEAR)
•Política Regional y Urbana (REGIO) 
•Presupuestos (BUDG)
•Protección Civil y Operaciones de Ayuda 
Humanitaria Europeas (ECHO)
•Recursos Humanos y Seguridad (HR)
•Redes de Comunicación, Contenido y 
Tecnologías (CNECT)
•Salud y Seguridad Alimentaria (SANTE) 
•Secretaría General (SG)
•Servicio de Instrumentos de Política 
Exterior (FPI)
•Traducción (DGT)
•ERCEA
•Etc.



Procés de sol·licitud



Sol·licitud
PERFIL

DADES PERSONALS

• Crear compte ECAS (
http://ec.europa.eu/stages/home_en ) 

• Dades personals (sense límit d´edat)

• Estudis universitaris finalitzats (mínim 3 anys)

• Altres estudis (en procés, intercanvis, 
seminaris, Erasmus, etc.)

• Publicacions

IDIOMES

• Idiomes (C1/C2 en anglès/ francès/ alemany) 

COMPETÈNCIES

• Habilitats informàtiques

• Habilitats comunicatives i organitzatives

MOTIVACIÓ
MOTIVACIÓ GENERAL

•Explicar motivació i raons per fer les 
practiques

•Centrar-se en habilitats, experiència 
laboral/practiques/voluntariats

•Utilitzar paraules claus

ÀREES D´INTERÈS 

•Elegir quines 3 direccións generals ens 
interessen

•Elegir de formà estratègica

IDONEÏTAT DEL PERFIL

•Explicar els nostres objectius coneixements 
i habilitats
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Fase 2 i 3: selecció 
SELECCIÓ

• Identificació dels candidats

• Verificació de documents 
(estudis, experiència 
laboral i nivell d’idiomes)

LLISTAT BLUEBOOK

• Contactar directament amb 
les Direccions Generals que 
ens interessen



Altres pràctiques
• Parlament Europeu

• Consell

• Altres institucions: Banc Central Europeu, Cort de 
Justícia, Defensor del Poble Europeu, etc.

• Delegacions de la Unió Europea

• Agències: European Environmental Agency, INEA, etc.



Parlament Europeu: 
Beques Schuman
• Perfils acadèmics i professionals variats

• 2 sessions anuals: Març i Octubre i durada de 5 mesos

• Pròxima convocatòria: Juliol 2020

• Lloc: Brussel.les, Luxemburg, Estrasburg i les 
representacions de la UE als Estats Membres

• Remuneració: 1.300 euros + despeses de viatge (anada 
i tornada)

• Esdeveniments i conferències



Experiència personal a la Comissió Europea i 
vida a Brussel·les
Direcció General de Medi Ambient



Ex Comisari de Medi Ambient, Karmenu 
Vella



Vida Bluebook



 Associació de Becaris i ex-Becaris Espanyols a les Institucions 
de la Unió Europea (BECUE) 2016

◦ www.becueblog.wordpress.com
◦ Twitter @BecUE16
◦ www.facebook.com/groups/BecUE
◦ infobecue@gmail.com

about:blank
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Objectiu

● Promoure la participación de joves espanyols en els programes 
de practiques de les institucions, serveis i agències de la UE.

ABANS

Comunidad BecUE



Gràcies per la vostra atenció !
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