
 

 
Sessions informatives 

Viure, treballar i estudiar al Quebec: què fer i com fer-ho 
 
L’Oficina d’Immigració del Quebec a Paris, en col·laboració amb l’Oficina del Quebec 
a Barcelona i l’Aliança Francesa de Sabadell, i el suport de l’Ajuntament de Sabadell, 
organitza quatre noves sessions informatives sobre el Quebec els dies 20, 21 i 22 de 
març de 2013 a Sabadell. Totes les sessions tindran lloc a l’Auditori de Fira 
Sabadell, plaça Sardana, s/n. 08203 Sabadell, accés Renfe R4 “Sabadell 
Centre”. 

A càrrec de Abdellah El Mzem, conseller en prospecció i promoció de l’Oficina 
d’Immigració del Quebec a Paris, aquestes sessions, entre altres temes, tractaran 
sobre el mercat de treball quebequès, les perspectives de treball, les expectatives 
dels empresaris, els passos a seguir per treballar o estudiar al Quebec. Cada sessió 
informativa abordarà un tema específic: tecnologies de la informació i comunicació, 
metal·lúrgia/mecanitzat i estudis. 
 
IMPORTANT 
 
Per participar a una d’aquestes sessions, cal fer la inscripció mitjançant el 
formulari disponible a la pàgina web de l’Oficina d’Immigració del Quebec (BIQ) a 
París : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/biq/paris/seances/index.php 
 
Les persones que no s’inscriguin mitjançant aquest procediment no podran participar 
en les sessions informatives sobre el Quebec. 
 
Abans d’efectuar la vostra inscripció, us convidem a prendre coneixement del 
programa d’aquestes quatre sessions informatives. 
 
Teniu a la vostra disposició un espai de Preguntes-Respostes (FAQ). Cal tenir en 
compte que l’Oficina d’Immigració del Quebec a Paris, l’Oficina del Quebec a 
Barcelona i l’Aliança Francesa de Sabadell no proporcionen cap tipus 
d’informació telefònica, postal o via correu electrònic relativa a las sessions 

informatives sobre el Quebec o sobre els procediments d’immigració.  
 
Contingut i desenvolupament de la primera sessió informativa 
 
Tema :  El sector de la metal·lúrgia i mecanitzat al Quebec 
Destinataris :  Persones graduades en xapisteria de precisió, tècniques de mecanitzat, 
 muntatge mecànic aeroespacial, muntatge de cables i circuits, aplicació de 
 materials compostos, disseny industrial, línies d’ajustament de màquines de 
 fer motlles i operació d’equipament de producció. 
Data :  Dimecres 20 de març de 2013 
Hora :  10 h a 13 h 



 
9 h 30 Recepció i inscripcions (presentació obligatòria de la confirmació d’inscripció 
 i DNI) 
10 h Benvinguda 
10 h 05 El món del treball al Quebec: perspectives laborals, expectatives de les 
 empreses i perfils sol·licitats. Consells i tècniques per facilitar la recerca de 
 treball al Quebec. 
10 h 30 Els sectors de la metal·lúrgia i del mecanitzat: característiques d’aquest 
 sector d’activitat i condicions exigides per exercir les professions 
 relacionades amb aquest sector al Quebec. 
11 h Pausa 
11 h 15 Tràmits per obtenir les autoritzacions necessàries abans de treballar al 
 Quebec. 
12 h  Torn de preguntes 
13 h Fi de la sessió 
 
 

Contingut i desenvolupament de la segona sessió informativa 
 
Tema :  Els estudis al Québec 
Destinataris : Persones que desitgin seguir estudis tècnics, professionals o universitaris al 
 Quebec. 
Data :  Dimecres 20 de març de 2013 
Hora :  15h a 18h 
 
14 h 30 Recepció i inscripcions (presentació obligatòria de la confirmació d’inscripció 
 i DNI) 
15 h Benvinguda 
15 h 05 Els estudis al Quebec: característiques del sistema educatiu al Quebec, 
 condicions d’admissió als centres d’ensenyament del Quebec. 
16 h Pausa 
16 h 15 Tràmits per obtenir les autoritzacions necessàries abans d’estudiar al 
 Quebec. 
17 h Torn de preguntes 
18 h Fi de la sessió 
 
 

Contingut i desenvolupament de la tercera sessió informativa 
 
Tema :  El sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) 
Destinataris : Persones graduades en enginyeria informàtica i en construcció d’equips 

informàtics, en ciències i tècniques informàtiques, en suport informàtic. 
Data:   Dijous 21 de març de 2013 
Hora:   10h a 13h 
 
9 h 30 Recepció i inscripcions (presentació obligatòria de la confirmació d’inscripció i 

DNI) 
10 h  Benvinguda 
10 h 05 El món del treball al Quebec: perspectives laborals, expectatives de les 

empreses i perfils sol·licitats. Consells i tècniques per facilitar la recerca de 
treball al Quebec. 

10 h 30 Els sectors de les tecnologies de la informació i les comunicacions 
(TIC): característiques d’aquest sector d’activitat i condicions exigides per 
exercir les professions relacionades amb aquest sector al Quebec. 

11 h Pausa 



11 h 15 Tràmits per obtenir les autoritzacions necessàries abans de treballar al 
Quebec. 

12 h   Torn de preguntes 
13 h  Fi de la sessió 

 
 
Contingut i desenvolupament de la quarta sessió informativa 
 
Tema;  La vida i el treball al Quebec 
Destinataris : Persones graduades en els sectors de formació sol·licitats al Quebec 
Data :   Divendres 22 de març de 2013 
Hora :   10h a 13h 
 
9 h 30 Recepció i inscripcions (presentació obligatòria de la confirmació d’inscripció i 

DNI) 
10 h  Benvinguda 
10 h 05 El món del treball al Quebec: perspectives laborals, expectatives de les 

empreses i perfils sol·licitats. Consells i tècniques per facilitar la recerca de 
treball al Quebec. 

10 h 30 Els sectors de formació sol·licitats al Quebec: característiques i condicions 
exigides per exercir les professions relacionades amb aquests sectors al 
Quebec. 

11 h Pausa 
11 h 15 Tràmits per obtenir les autoritzacions necessàries abans de treballar al 

Quebec. 
12 h   Torn de preguntes 
13 h  Fi de la sessió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Col.laboradors : 

 
 


