
Joventut en MoviMent
a la Fira de Formació Professional i treball de Lleida.

24-26 d’abril del 2014.

obert al públic:  
Dijous 24 d’abril de 9:30 a 19:00

Divendres 25 d’abril de 9:30 a 19:00

Dissabte 26 d’abril de 9:30 a 14:00

PaveLLó 4 De La Fira De LLeiDa

   CaMPs eLisis De LLeiDa

Dissabte 26 D’abril

10:30 - 11:15   Generalitat de Catalunya - Departament d’ensenyament 
Erasmus + : Estratègia Europa 2020 en Educació i Formació 2020 i 
estratègia “Rethinking Education” i totes les iniciatives d’educació, formació, 
joventut i esport.

11:15 - 12:00   Universitat de lleida  
Programa Erasmus: experiència de dos estudiants europeus a Lleida, 
a càrrec de Marco Pellegrini (Itàlia) i Laura Szlendak (Polònia)

12:00 - 12:15  Companyia de dansa urbana ‘Dancescape’  
Ball Hip-Hop 

12:15 - 13:00  servei Voluntari europeu 
L’Ajuntament de Lleida és una entitat d’enviament i acollida de joves voluntaris 
en el marc del Servei de Voluntariat Europeu. El SVE es dirigeix a joves de 17 a 
30 anys que desitgen fer un voluntariat en un altre país

13:00 - 13:15  Companyia de dansa urbana ‘Dancescape’  
Última oportunitat per gaudir d’una dinàmica dansa hip-hop !
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PaveLLó 4 De La Fira De LLeiDa

llistat d’expositors
- Europe Direct Lleida
- Erasmus for Young Entrepreneurs
- Erasmus + Joventut
-  Generalitat de Catalunya - Departament 

d’Ensenyament

-  Generalitat de Catalunya - Servei 
d’Ocupació de Catalunya

-  Ajuntament de Lleida - Regidoria de 
Joventut

- Universitat de Lleida

Comissió 
europea



DijoUs 24 D’abril DiVenDres 25 D’abril 

10.00 - 11.30    Generalitat de Catalunya - Departament d’ensenyament 
La Mobilitat Europea: Experiències educatives (professors, alumnes i empreses) 
en l’àmbit de la mobilitat territorial de Lleida dins Europa.

11:30 - 12:30  Xarxa europa eUres 
Informació sobre els serveis que ofereix la Xarxa EURES en relació amb la cerca 
d’ocupació, la contractació i la informació general, a l’Espai Econòmic Europeu

11:00 - 12:00  estàtua Vivent 
Una estàtua vivent que et portarà a fer un viatge per Europa…

12:30 - 12:45  swingmaniacs 
Actuació de Lyndi hop. Descobreix aquest ball que té les seves arrels en les 
danses afroamericanes

13:00 - 13:30  Generalitat de Catalunya. servei d’ocupació de Catalunya 
Orientació Professional a les Oficines de Treball. Informació sobre el tractament 
professional per competències dels demandants envers la inserció laboral

15:30 - 16:30  estàtua Vivent  
Una estàtua vivent que et portarà a fer un viatge per Europa…

15:30 - 16:00    Generalitat de Catalunya - Direcció General de joventut 
Mostra d’experiències de joves en la seva participació en programes europeus 
de joventut: Intercanvis Juvenils, Servei de Voluntariat Europeu,…

16: 00- 16:15  swingmaniacs 
Actuació de Lyndi hop. Descobreix aquest ball que té les seves arrels en les 
danses afroamericanes

16:30 - 17:15  Comissió europea 
Youth on the move : Ventall d’eines de la UE per ajudar els joves a estudiar, 
aprendre i treballar.

17:15 -18:00  Fons social europeu 
El Fons Social Europeu i les polítiques d’ocupació: presentació d’un projecte.

17:30 - 18:30    estàtua Vivent  
La nostra estàtua vivent vol saber a quin país d’Europa vols viatjar

18:00 - 18:15  swingmaniacs 
Actuació de Lyndi hop. Descobreix aquest ball que té les seves arrels en les 
danses afroamericanes

18:15 - 19:00  servei Voluntari europeu  
L’Ajuntament de Lleida és una entitat d’enviament i acollida de joves voluntaris 
en el marc del Servei de Voluntariat Europeu. El SVE es dirigeix a joves de 17 a 
30 anys que desitgen fer un voluntariat en un altre país

10:00 - 10:45    Programes eurodissea i leonardo da Vinci  
Informació sobre les beques que ofereixen una estada de pràctiques 
professionals en empreses o entitats públiques o privades a l’estranger, 
mitjançant els programes Eurodissea i Leonardo da Vinci – Projecte Motiva3,  i 
que s’adrecen  a joves que busquen feina. 

11:00 - 11:15  Companyia de dansa urbana ‘Dancescape’  
Companyia formada per diversos ballarins actuals campions de la categoria 
“professional” d’Espanya en la 1ª Urban Display, diversos coreògrafs premiats 
en diferents campionats en categoria “parelles”, la “Burgos-Nova York” i premis i 
concurs de vídeos “Dansa DAC”

11:15 - 12:15   Xarxa europa eUres  
Informació sobre els serveis que ofereix la Xarxa EURES en relació amb la cerca 
d’ocupació, la contractació i la informació general, a l’Espai Econòmic Europeu  

11:30 - 12:30  estàtua Vivent   
La nostra estàtua vivent vol saber a quin país d’Europa vols viatjar 

12:30 - 13:15  Generalitat de Catalunya - Departament d’ensenyament  
Erasmus + : Estratègia Europa 2020 en Educació i Formació 2020 i  
estratègia “Rethinking Education” i totes les iniciatives d’educació, formació, 
joventut i esport.

15:00 - 15:45  Comissió europea 
Youth on the move : Ventall d’eines de la UE per ajudar els joves a estudiar, 
aprendre i treballar.

15:30 - 16:30  estàtua Vivent  
Itàlia, França, Anglaterra, Dinamarca, Luxemburg… 
Moure’s per Europa amb l’estàtua vivent!

15:45 - 16:30    Universitat de lleida   
Programa Erasmus: experiència de dos estudiants de la UdL a Eslovènia, 
a càrrec d’Oriol Andreu i Albert Puig 

16: 30 - 16:45    Companyia de dansa urbana ‘Dancescape’  
No et perdis l’espectacle de ball Hip-Hop!

17:00 - 18:30  Generalitat de Catalunya - Departament d’ensenyament 
La Mobilitat Europea: Experiències educatives (professors, alumnes i empreses) 
en l’àmbit de mobilitat territorial de Lleida dins Europa.

17:30 - 18:30  estàtua Vivent  
Una estàtua vivent que et portarà a fer un viatge per Europa…

18:30 - 18:45    Companyia de dansa urbana ‘Dancescape’   
Ball Hip-Hop 


