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INSCRIU-TE A BEQUES, PRÀCTIQUES,
I OFERTES DE FEINA I VOLUNTARIAT
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ET DESITGEM BON ANY NOU!



Beques Bogliasco per estudiar Arts i Humanitats a Itàlia

Beques per estudiar un màster a la Universitat de Glasgow

Pràctiques de disseny gràfic a Brussel·les

Pràctiques Vulcanus al Japó

Treballar de metge/essa a l’Antàrtida

Treballar de professor/a a Suècia

Voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat a Turquia

Visa per estudiar, treballar o investigar als EUA

Taller d’Art, Cultura i Creació us desitja bones i atípiques festes
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CONTINGUTS

I ara, subscriu-te a la nostra newsletter a taccbcn.com

per rebre el Mou-te mensualment al teu correu electrònic!

http://www.taccbcn.com/


La Fundació Bogliasco atorga beques a artistes i acadèmiques interessades a aprofundir en el

camp de les arts o les humanitats mentre resideixen durant un mes a Itàlia, a prop de Gènova.

L'objectiu és que es beneficiïn d'un intercanvi creatiu i de la interacció amb la comunitat local.

Les disciplines que engloba el programa d'ajudes són Arqueologia, Arquitectura, Clàssics, Dansa,

Cinema, Història, Arquitectura del Paisatge, Literatura, Música, Filosofia, Teatre i Arts Visuals.

Els requisits per optar a alguna d'aquestes beques són:

· Mostrar assoliments significatius en alguna de les disciplines d'acord amb l'edat i l'experiència.

· Haver transcorregut 5 anys, com a mínim, des que es va gaudir d'una d'aquestes beques. 

Totes les beques inclouen pensió completa, allotjament i ús d'un estudi de treball equipat i
privat. Tot i això, les despeses de transport des del Centre d'Estudis, i de material i equipament

específic per cada projecte individual aniran a càrrec de cada becària.

Per sol·licitar una beca a la convocatòria pel semestre de tardor (entre setembre i desembre de

2021), cal enviar la següent documentació (formulari de sol·licitud, tres cartes de recomanació,

currículum, descripció del projecte i tres mostres de treballs) abans del 15 de gener de 2021.

BEQUES
BOGLIASCO PER
ESTUDIAR ART 
I HUMANITATS 
A ITÀLIA
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Més informació a    bit.ly/3rCokKp

https://bit.ly/3rCokKp


Les beques Erasmus Mundus permeten estudiar un màster a la Universitat de Glasgow a

estudiants interessades a través del programa Eurosud.

Els criteris de selecció que es tindran en compte són:

· Mèrit acadèmic (30%)

· Suport de l'estudiant (40%)

· Qualitat de les referències acadèmiques (10%)

· Investigacions rellevants, experiències i interessos professionals (20%)

Aquestes ajudes van adreçades a estudiants de qualsevol nacionalitat (tot i que en la mateixa

admissió i categoria no poden concedir-se a més de tres persones de la mateixa).

Aquesta beca inclou la taxa de matriculació, l'assegurança i qualsevol altre cost obligatori inclòs en
el programa d'estudis (entre 4.500 i 9.000 € l'any), una ajuda per a despeses de viatge (entre 2.000

i 3.000 €) i instal·lació (1.000 €), i una assignació mensual (1.000 €) a l'estudiant durant la durada

del programa (que no podrà superar els 24 mesos).

El període per enviar la sol·licitud finalitza el 14 de gener de 2021 i caldrà incloure una còpia del

certificat oficial dels estudis acabats i de l'expedient acadèmic, dues cartes de referència,

currículum, formulari de sol·licitud d'Eurosud i evidència de l'habilitat en l'idioma anglès.

BEQUES PER
ESTUDIAR UN
MÀSTER A LA
UNIVERSITAT 
DE GLASGOW
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Més informació a    bit.ly/2Mh0Jie

https://bit.ly/2Mh0Jie


El programa Eurodyssee ofereix pràctiques de disseny gràfic animat a Brussel·les, a Bèlgica, d'una

durada de 6 mesos.

Les tasques de la persona en pràctiques seran: 

· Donar suport en el disseny dels dispositius, eines de comunicació i lloc web.

· Formar-se en l'ús d'eines i programari de gràfics.

· Aprendre a crear una identitat visual amb estratègia de marca i a desenvolupar crítica gràfica.

Caldrà que les joves interessades en aquestes pràctiques compleixin els següents requisits:

· Formació: tenir estudis acadèmics o formació professional en disseny gràfic o animat.

· Competències personals i socials: autonomia, curiositat i esperit d'equip.

· Competències lingüístiques: nivell C1 d'anglès i valorable nivell C1 de francès.

· Competències informàtiques: After Effect, Premiere Pro i Illustrator.

La beca ascendeix a un import de 500 € al mes, més 240 € en acabar les pràctiques i presentar

l'informe corresponent. A més, la jove serà allotjada amb tots els càrrecs inclosos i es podrà

beneficiar del reemborsament d’un import màxim de 200 € per cursar cursos de francès o
holandès durant les pràctiques.

Les pràctiques tenen previst començar el 15 de febrer i finalitzar l'11 d'agost de 2021.

PRÀCTIQUES
DE DISSENY
GRÀFIC A
BRUSSEL·LES
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Més informació a    bit.ly/2JtTJxt

https://bit.ly/2JtTJxt


El govern del Japó ofereix aquest programa de beques des de 1997 per realitzar pràctiques
professionals remunerades al país del sol naixent.

Les beques Vulcanus estan dirigides a estudiants europeus amb l'objectiu que estudiïn la

tecnologia avançada utilitzada per les empreses japoneses, aprenguin la seva llengua i cultura, i

interactuïn amb aquestes empreses.

Els requisits per sol·licitar una d'aquestes beques són: 

· Ser ciutadà/ana de la Unió Europea. 

· Cursar estudis universitaris vinculats a l'Enginyeria o la Ciència.

La durada de les beques és d'un any, començant el setembre de 2021 i finalitzant l'agost de
2022, i constarà d'un seminari sobre cultura japonesa d'una setmana de durada, un curs de

japonès intensiu de quatre mesos i pràctiques en una empresa del país durant vuit mesos.

La dotació econòmica ascendeix a 1.900.000 iens (al voltant de 15.426 €) per cobrir les despeses

de viatge d'anada i tornada, les relatives a l'allotjament i la manutenció, i les relatives al seminari i

el curs d'idioma. 

El termini per presentar la candidatura finalitza el 10 de febrer de 2021.
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PRÀCTIQUES
VULCANUS 
AL JAPÓ

Més informació a    bit.ly/2WQDaPn   

https://bit.ly/2WQDaPn


La Divisió Antàrtida Australiana busca un metge o una metgessa generalista per exercir en un

dels entorns més desafiants del món.

La seva tasca principal serà proporcionar atenció mèdica general, quirúrgica i dental d’urgència a

una comunitat remota d’una estació antàrtica o subantàrtica australiana, durant els viatges i en

entorns de camp antàrtics i subantàrtics.

Les condicions laborals són les següents: 

· Salari base anual de 136.477 a 199.031 $ anuals.

· Dietes addicionals per un total de 60.974 $ anuals.

· Formació acreditada en medicina remota i antàrtica, suport al desenvolupament professional i

oportunitats per a la investigació en atenció sanitària en entorns remots i extrems. 

Els requisits que hauran de complir les candidates són:

· Tenir ciutadania australiana o neozelandesa, o residir a Austràlia amb un visat vàlid.

· Haver-se registrat al registre mèdic del Medical Board of Australia. 

A més d'aquesta oferta, s'ofereixen posicions professionals en àrees com les telecomunicacions,

infraestructures, ciència i aviació. El termini per sol·licitar aquesta vacant finalitza el 21 de gener de
2020 per començar a treballar entre mitjans de 2022 i l'hivern de 2023.

TREBALLAR DE
METGE/ESSA 
A L’ANTÀRTIDA
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Més informació a    bit.ly/2L5vV38   

https://bit.ly/2L5vV38


La Xarxa Eures ha publicat una convocatòria a través del web del SEPE per cercar  professorat de
primària interessat a treballar a escoles del municipi de Malmö, a la regió d'Escània, al sud de país,

a causa de la manca de mestres qualificades.

Poden presentar-se a la vacant les persones que compleixin els següents requisits:

· Ser ciutadà/ana de la Unió Europea o comptar amb el permís de treball corresponent. 

· Ser una professional competent i curiosa.

· Tenir intenció d'aprendre suec.

Les persones interessades hauran de contactar amb el coordinador de desenvolupament Daniel

Lindbladh per correu electrònic a daniel.lindbladh@malmo.se i posant en còpia a

eures.nordicos@sepe.es per conèixer les característiques i condicions de les places vacants.

El termini per presentar la candidatura finalitza el 20 de gener de 2021.

TREBALLAR DE
PROFESSOR/A 
A SUÈCIA
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Més informació a   bit.ly/38KLeGX  

https://bit.ly/38KLeGX


El Servicio Civil Internacional ofereix l'oportunitat de realitzar un voluntariat del CES de 6 mesos
de durada a la ciutat de Gaziantep per acompanyar nens i famílies migrants amb dificultats. 

L'organització d'acollida del projecte és Gaziantep Training and Youth Association (GEGED), una

associació que s'ocupa de temàtiques socials vinculades a infants i adults. 

Les tasques que realitzarà la persona voluntària són:

· Organització de tallers i grups de treball sobre migració, drets humans, canvi climàtic, etc. 

· Organització de classes d'anglès, pintura i altres activitats vinculades a l'educació i el lleure. 

· Gestió de xarxes socials de l'organització i promoció d'esdeveniments. 

· Participació en cursos d'àrab i turc organitzats per la comunitat local. 

Cal que les joves interessades en aquest voluntariat compleixin els següents requisits:

· Tenir entre 18 i 30 anys

· Ser resident o nacional d'un país de la Unió Europea.

El programa, subvencionat per la Comissió Europea, cobreix les despeses d'allotjament,

manutenció, transport, assegurança, curs de l'idioma i diners de butxaca. 

Les persones interessades poden inscriure's fins al 31 de gener 2021.
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VOLUNTARIAT 
DEL COS
EUROPEU DE
SOLIDARITAT 
A TURQUIA

Més informació a    bit.ly/3mYxo8V

https://bit.ly/3mYxo8V


La Visa J1 permet cada any a 300.000 estrangers estudiar, treballar, investigar o intercanviar

coneixements culturals als Estats Units per mitjà de la participació en un dels seus 15 programes.

Aquest programa de visat està dirigit a persones no-immigrants que vulguin visitar el país per un

temps limitat, per exemple, a través de programes d'intercanvi cultural i Working Holiday. 

Les categories de programes inclosos són les següents:

· Au pair i conseller/a de campament d'estiu. 

· Estudiants de secundària o universitàries.

· Visitants governamentals i amb altes capacitats.

· Pràctiques professionals en empreses. 

· Futur personal mèdic. 

· Professorat de primària, secundària, universitari i investigador. 

Els requisits per aplicar a aquesta visa són els següents:

· Formulari DS-2019 (Certificat d'Elegibilitat per l'Estatus de Visitant d'Intercanvi)

· Passaport vigent.
· Quotes pagades (sistema SEVIS i Visa).

· Formulari DS-160 de visat no-immigrant.

· Assegurança de despeses mèdiques internacional.

· Requisits de cada ambaixada o consolat dels Estats Units on se sol·liciti la Visa.
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VISA PER
ESTUDIAR,
TREBALLAR O
INVESTIGAR
ALS EUA

Més informació a    bit.ly/3mYT98G  

https://bit.ly/3mYT98G


Tot i tractar-se d’un Nadal diferent, a l’entitat acomiadem l’any amb la mirada posada en un 2021
esperançador i il·lusionant. 

L’any 2020 ha estat un any incert i complicat a causa de l’evolució de la covid-19 i les seves

conseqüències sanitàries, econòmiques i socials. En decretar-se el confinament a mitjans de

març, la direcció de l'entitat va comprometre’s a evitar realitzar cap acomiadament, sinó a

apostar per l’adaptació al teletreball i el trasllat de l’activitat a les xarxes socials.

A més, tot i les restriccions de mobilitat, s’han pogut continuar organitzant i celebrant projectes i

esdeveniments, respectant les mesures de prevenció: formacions en línia a les treballadores,

tallers d’estiu en diferents municipis, l’exposició virtual «A prop del Sàhara», la videoconferència
sobre el projecte SCRIPT i el vídeo commemoratiu de l’edició d’enguany de Joves en Acció.

Durant les festes nadalenques, alguns equipaments i serveis continuen oferint activitats
emmarcades en aquestes dates: a l’Espai Jove Can Rull van decorar l’arbre de Nadal del barri; a

l’Estació Jove de Montmeló van realitzar tallers de guarniments nadalencs; i des de l’Espai Jove

Torre Bassas van impulsar una jornada artística, d’oci i vinculada al consum responsable.

A les acaballes de l’any del nostre 10è aniversari, podem assegurar que les  professionals de

l’entitat no s’han vist afectades per cap expedient regulador, que la plantilla ha demostrat una

gran capacitat de compromís, i que l’any 2021 vindrà carregat de nous reptes i projectes.

TALLER D’ART, CULTURA I CREACIÓ 

US DESITJA BONES I ATÍPIQUES FESTES
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Llegeix la notícia sencera a    bit.ly/2KNBMdF  

https://bit.ly/2KNBMdF


«DEIXA QUE EL
MÓN ET CANVIÏ… 
I PODRÀS CANVIAR
EL MÓN»

"CHE" GUEVARA


