
 

 



 

LAST CALL! KEEP IN TOUCH, KIT - INTERCANVI JUVENIL A ITÀLIA 

 

L’associació italiana Amici del Villaggio coordina el projecte "Keep In Touch" que gira entorn la reflexió del 

contacte humà i el seu paper clau en la relació que tenim amb els altres millorant la qualitat de les relacions. 

Aquesta idea es genera a partir del fet que el desenvolupament i la connexió tecnològica assumeixen una 

connexió humana real, cara a cara. S’explorarà l'ús correcte dels mitjans socials i el compara amb la 

comunicació de les emocions a través del contacte físic i l'ús del contacte per comunicar, compartir i donar 

suport, lluitant contra la soledat i l'exclusió social. 

L’objectiu de KIT és desenvolupar la capacitat d'interactuar de manera positiva i adequada a través del 

contacte humà per connectar-se amb els altres i enriquir-ne les relacions amistoses i familiars. Gràcies a la 

dimensió multicultural i diversa del projecte, els i les participants també aprendran les diferències sobre el 

contacte físic en diferents cultures i la forma correcta de relacionar-se amb una cultura diferent, per evitar la 

discriminació, fomentar el diàleg i la inclusió.  

L’intercanvi juvenil es realitzarà a Itàlia, a la Sant Eusebio de Bassano del Grappa, del 26 d'agost fins al 2 de 

setembre, i comptarà amb una trentena de joves europeus d’Itàlia, Bulgària, Finlàndia, Holanda, Turquia i 

Catalunya. 

Data límit per a presentar candidatures: 10 de juliol del 2019. 

Més informació a: 

internationalprojects@taccbcn.com 

 

 

 



 

COME IN! - FORMACIÓ A ERRENTERIA, PAÍS VASC 

 

Come in! Time for Freedom, Time to be Free, gestionat per la Asociación de Cooperación al Desarrollo 

ABARKA,  és un projecte que tracta de la inclusió de les persones refugiades en el context de l’educació no 

formal i el treball amb els i les joves.  

Europa s'enfronta a una de les migracions més importants després de la Segona Guerra Mundial però, tot i 

això, veiem també que els Estats de la UE no estan preparats per donar solució a tal afluència de persones, i 

que cal trobar urgentment una solució a aquest problema. 

L’educació es clau per a que els i les joves que arriben nouvinguts als països d’acollida, hi trobin un lloc on 

poder desenvolupar-se com a persones i continuar amb els objectius vitals que han deixat enrere. Una bona 

manera de treballar aquesta inclusió és, de manera paral·lela a l'educació escolar, oferint oportunitats 

d’educació no formal als i les joves refugiats/ades. Amb el projecte, també es volen crear sinergies entre les 

organitzacions participants a la cooperació futura per compartir metodologies educatives. 

El projecte està finançat pel programa Erasmus+: Youth in Action, i queden coberts tots els costos 

(allotjament, viatges, àpats, etc.) rellevants per a la participació i estada durant el projecte. 

El projecte está i es durà a terme del 26 d’agost a l’1 de setembre a Rentería (País Vasc)  

Data límit per a presentar candidatures: 15 de juliol de 2019. 

Més informació a: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/  



 

PROGRAMA PER A VIURE I TREBALLAR ALS ESTATS UNITS 

 

El Departament d'Estat nord-americà compta amb un programa per a viure i treballar als Estats Units durant 

els mesos d'estiu. Una opció molt interessant si desitges viatjar a USA i viure una temporada en aquesta 

destinació. 

Aquest programa va dirigit a joves estudiants que tinguin entre 18 a 28 anys d'edat i, que almenys, hagin 

acabat un semestre d'estudis universitaris (mig any). La durada d'aquests programes és d'un màxim de 

quatre mesos. 

Aquests programes ofereixen als i les joves adquirir experiència treballant en hostaleria, parcs temàtics, parcs 

naturals… que hi ha als Estats Units. 

Per a poder participar en aquest programa has de comptar amb el patrocini d'una de les agències que 

compten amb aprovació específica del Departament d'Estat. 

L'agència, una vegada emplenats els tràmits, lliurarà al participant el formulari DS-2019 que el participant 

necessitarà per a obtenir un visat en el Consolat dels Estats Units corresponent. 

Data límit per a presentar candidatures: 1 de desembre de 2019. 

Més informació a: https://j1visa.state.gov/participants/how-to-apply/ 

 

 



 

VISAT WORK & HOLIDAY PER A JOVES A AUSTRÀLIA 

 

Si vols viure una experiència única i descobrir aquest país sense límits, no desaprofitis l'oportunitat que, un 

any més, ofereix el Govern australià als joves espanyols a través dels visats 'Work and Holiday'. 

Per a poder participar en aquest programa és necessari demostrar fons econòmics de mínims de 

5.000 AUD (uns 3.200 euros) amb comprovant bancari, així com també abonar la taxa de sol·licitud del visat, 

el cost del qual és de 450 AUD(uns 280 euros).  

Els/les candidats/tes que aspirin a una d'aquestes vises han de tenir també un nivell d'anglès funcional i han 

de demostrar-lo a través d'un títol oficial, com el Cambridge Advanced, el TOEFL o el IELTS. 

Els visats s'aniran lliurant a mesura que el Departament d'Immigració i Protecció de Fronteres del Govern 

Federal d'Austràlia vagi valorant les sol·licituds, que es podran enviar a través de la pàgina web del 

departament d'Assumptes Interns del Govern australià. 

En aquesta edició del visat  'Work and Holiday' es lliuraran un total de 3.400 visats per a estudiants que 

cursin estudis superiors i que no superin els 31 anys d'edat. El termini de sol·licitud s’ha obert l’1 de juliol. 

 

Més informació a: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SYDNEY/ 

 

 

 

 



 

11 FORMES DE VIATJAR GRATIS A CANVI D'ALLOTJAMENT I MENJAR 

 

 

Existeixen diverses alternatives per a viatjar gratis o a un cost molt baix. A la web Trabajarporelmundo.org, 

aprofitant que acabade començar l’estiu, han fet un llistat amb totes les possibilitats que es coneixen 

actualment per a trobar allotjament gratis a canvi d'unes hores de treball al dia. 

Segur que ja coneixes alguna de les opcions que es presenten, en canvi, d’algunes altres pot ser que ni 

n’hagis sentit a parlar. Totes, però, ens permeten viatjar a un cost molt baix. Ja no cal buidar les butxaques 

per a realitzar un viatge, a més, ens aporta altres beneficis com conèixer la cultura del lloc, relacionar-nos 

amb altres persones, millorar el nostre idioma, fer contactes, millorar el nostre cv en alguns casos, conèixer 

nous llocs,etc. 

Cadascuna de les opcions té els seus pros i les seves contres, encara que totes reuneixen la mateixa 

intenció, oferir allotjament (i a vegades dietes) a canvi d'unes hores d'ajuda. 

Més informació a:  https://trabajarporelmundo.org 

 

 

 

 

 



 

50 BEQUES RADCLIFFE PER A ARTISTES I ACADÈMICS 

 

Si ets científica, escriptora, acadèmica, intel·lectual o artista, la Universitat d'Harvard t'està esperant perquè 

obre les seves portes a través de la nova edició de les beques Radcliffe. Es dirigeixen a aquests col·lectius, 

sempre que la seva activitat s'emmarqui en l'àrea del periodisme, humanitats, arts, ciències i ciències socials. 

 

Novament, en aquesta edició, el Radcliffe InstituteFellowship Program concedirà un total de 50 beques. La 

durada és de nou mesos, estant previst que comencin l'1 de setembre de l'any 2020 i es prolongui fins al 31 

de maig de 2021. L'estada es farà en períodes d'un o dos semestres durant els quals els/les becaris/es 

hauran de desenvolupar els seus projectes, a part de tenir la possibilitat de col·laborar entre elles. 

 

Les beques poden sol·licitar-se individualment o a través d'un grup, que haurà d'estar format per dues o tres 

persones que treballin en el mateix projecte. I, encara que estan oberts a diferents activitats i temes, hi ha 

una sèrie d'iniciatives que estan fixades com d'especial interès.  Per exemple, dins dels camps prioritaris 

estan aquelles iniciatives que permetin connectar la recerca amb la llei, les polítiques, els problemes socials 

urgents o que pretenguin involucrar a les persones de forma activa més enllà de l'àmbit acadèmic.  

Un altre àmbit estratègic està conformat pels projectes centrats en les dones, gènere o societat i que 

permetin millorar els recursos de la Biblioteca Schlesinger sobre la Història de les Dones a Amèrica.  

 

Les beques ja poden sol·licitar-se online, havent d'emplenar el formulari que figura en la web, a més d'afegir 

el currículum, la proposta del projecte, tres cartes de recomanació i una mostra del treball.  

 

El termini per a presentar candidatures varia en funció del camp de coneixement.  

 

Més informació a: https://www.radcliffe.harvard.edu/fellowship-program/become-fellow 

 

 



 

PROGRAMA EUROPEU D'INTERCANVIS PER A EMPRENEDORS 

 

El Programa Erasmus per a Joves Emprenedors/es ajuda als aspirants europeus empresaris/es a adquirir les 

habilitats necessàries per a crear i/o dirigir amb èxit una petita o mitjana empresa a Europa. Els nous/noves 

emprenedors/es adquireixen i intercanvien coneixements i idees de negoci amb empresaris/es 

experimentats/des amb les qui conviuen i col·laboren durant períodes de 1 i 6 mesos. L'estada està 

parcialment subvencionada per la Comissió Europea. 

Com a nou/nova emprenedor/a, et beneficiaràs d'una formació en pràctiques en una petita o mitjana empresa 

en qualsevol altre país participant. Això facilitarà un bon començament del teu negoci o enfortirà la teva nova 

empresa. També podràs beneficiar-te de l'accés a altres mercats, de la cooperació internacional i de les 

possibilitats de col·laboració amb socis a l'estranger. 

El programa "Erasmus per a Joves Emprenedors" està finançat per la Comissió Europea i opera en 37 països 

amb ajuda dels punts de contacte locals, la labor del qual és donar suport a les empreses (p. ex. centres de 

suport a la iniciativa empresarial, vivers d'empreses etc.). Les seves activitats estan coordinades a nivell 

europeu per l'Oficina de Suport del programa. 

Més informació a: https://ec.europa.eu/commission/index_es 

 

 

 



 

10 BEQUES AL VOLTANT DEL MÓN PER A MAJORS DE 30 ANYS 

 

 

L'edat és un requisit en la majoria dels programes de beques i el tall sol estar en màxim 30 anys. Però també 

hi ha convocatòries dirigides a majors de 30 que gaudeixen de prestigi internacional i en múltiples 

destinacions: els Estats Units, Regne Unit, Alemanya, el Japó, Islàndia, la Xina, Indonèsia...  

Si tens 30 anys o més i estàs buscant viure una nova experiència a nivell educatiu o professional, 

t'interessarà aquesta recopilació de beques al voltant del món a les quals poden accedir candidats amb més 

de 30 anys. 

Trobaràs beques per a ampliar estudis als Estats Units, per a estudiar en la Universitat de Cambridge, per a 

iniciar-te amb l'islandès o per a cursar un MBA, entre d¡altres opcions. 

Més informació a: https://www.aprendemas.com/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

BEQUES ROLEX 2019 PER A AMANTS DEL MÓN SUBMARÍ 

 

Un any més, i des de l'any 1974, la signa rellotgera suïssa Rolex i l'associació internacional Our World-

Underwater Scholarship Society (OWUSS) posen en marxa el seu programa de beques Rolex per a amants 

del món submarí.  

Igual que en edicions anteriors, aquestes ajudes estan dirigides a joves que tinguin un interès demostrat per 

totes aquelles carreres relacionades amb el mar i que desitgin dur a terme recerques submarines a Amèrica 

del Nord, Europa o Austràlia. 

L'objectiu d'aquestes beques és que els/les candidats/es que resultin seleccionats/des puguin dur a terme 

una completa recerca sobre el món submarí de la mà de líders mundials en la matèria.  

Totes les beques comprenen un període màxim d'un any de durada i els/les becàries seleccionades podran 

participar en estudis de camp, recerques subaquàtiques, expedicions científiques, tasques de laboratori, 

proves i disseny d'equips, instrucció fotogràfica i moltes altres tasques especialitzades. 

Per a poder aplicar a aquest programa de beques, entre d’altres requisits, és necessari tenir una edat mínima 

de 21 anys i una edat màxima de 26 en el moment d'enviar la sol·licitud. 

Data límit per a presentar candidatures: 1 de desembre de 2019. 

Més informació a: https://www.owuscholarship.org/scholarships 

 

 

 



 

BEQUES SCHWARZMAN PER A ESTUDIAR A LA XINA 

 

Cada any les beques Schwarzman trien a la pròxima generació de líders mundials: individus amb alta 

capacitat, ment oberta i potencial il·limitat, per a fer un mestratge a la Xina. 

Les Beques Schwarzman estan destinades a finançar estudis en el nou Col·legi SCHWARZMAN, en la 

prestigiosa Universitat Tsinghua de Pequín, la Xina. La beca busca respondre al panorama geopolític del 

segle XXI i preparar als seus becaris i becàries per a convertir-se en líders que afavoreixin l'enteniment i les 

relacions de la Xina amb la resta del món. 

 La beca ofereix als i les estudiants la possibilitat de cursar un Mestratge en Assumptes Globals d'un any, 

desenvolupar les seves habilitats de lideratge i enfortir el seu networking. 

Data límit per a presentar candidatures: 29 de setembre de 2019. 

 

Més informació a: https://www.casaasia.es 

 


