NÚMERO 4

•

DESEMBRE 2019

mou-te
mou-te
mou-te
LA REVISTA DE MOBILITAT INTERNACIONAL

BEQUES PER
ESTUDIAR A
EUROPA, AMÈRICA
DEL NORD I ÀSIA

AUXILIAR
D'INFERMERIA
A IRLANDA

ASSISTENT/A
AUDIOVISUAL
A BÈLGICA

CONTINGUTS
3

Beques Santander Erasmus 2020/2021

4

Beques Estats Units 2020

5

Pràctiques a Estònia

6

Beques La Caixa per estudiar a Europa, Amèrica del Nord i Àsia

7

Beques Bogliasco per estudiar Arts i Humanitats a Itàlia

8

Wowcher busca persones per treballar viatjant

9

Auxiliar d'infermeria a Irlanda

10

Assistent/a audiovisual a Bèlgica

11

Beques Rolex per a amants del mar

3
BEQUES
SANTANDER
ERASMUS
2020/2021

El programa de Beques Santander Erasmus està dirigit a tots i totes les estudiants de les
universitats espanyoles.
Aquest programa té com a objectiu reconèixer l’excel·lència acadèmica dels i les estudiants Erasmus+
i promoure la inclusió social i la igualtat d’oportunitats.
COM ACONSEGUIR LA TEVA BECA?

Si vols optar a les Beques Santander Eramus és necessari:
·Ser beneficiari del programa Erasmus+ de mobilitat d’Estudis a Europa i/o de pràctiques.
·Tenir un bon expedient acadèmic.
A més, les universitats podran prioritzar l’adjudicació de les beques a:
·Els i les estudiants que hagin rebut el curs anterior una beca general (socioeconòmica) del Ministeri
d’Educació.
·Els i les estudiants que acreditin legalment una discapacitat igual o superior al 33%.
Més informació en el següent enllaç: becas-santander.com/es/program/beca-santander-erasmus2020-2021
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BEQUES
ESTATS
UNITS
2020

iEduex és una agència especialitzada en Educació Internacional que ofereix un servei complet en
disseny i gestió de Programes Internacionals per a estudiants de 12 a 18 anys per estudiar un
període escolar a l’estranger amb programes específics d’idiomes per a estudiants
internacionals. Les candidatures es poden enviar fins al 15 de maig de 2020.

Amb l’objectiu d’ajudar a joves estudiants interessats en cursar un any escolar als Estats Units, ha posat
en marxa la quarta promoció del Programa de Beques iEduex USA 2020. El programa està dirigit a
noves d’educació secundària entre 14 i 18 anys. En total es convoquen 150 beques privades per estudiar
als Estats Units amb un visat d’intercanvi supervisat pel Departament d’Estat dels Estats Units.
Els objectius del programa son els següents:
·Millorar les habilitats de la llengua anglesa i la formació integral dels i les estudiants.
·Potenciar la capacitat d’adaptació, aprenentatge i maduresa dels i les estudiants.
Els i les estudiants interessades en participar en el programa de beques hauran de complir tots els
requisits estipulats:
·Els i les estudiants hauran de tenir almenys 14 anys i mig i un màxim de 18 anys i mig abans del
començament del programa escolar als Estats Units.
·No hauran finalitzat els seus estudis de secundària.
·Tenir una nota mitja mínima de 6 en el curs 2018/2019.
·No haver gaudit anteriorment d’un programa amb visat d’estudiant J1 als Estats Units.
·Complimentar el formulari d’inscripció de les beques i adjuntar un certificat o el butlletí de les notes
2018/2019 emès pel centre escolar a través de la pàgina web ieduex.com/es/programa- durant el
període d’inscripció de la convocatòria.
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PRÀCTIQUES
A ESTÒNIA

L’Agència Europea eu-LISA convoca un programa de pràctiques remunerades a Estònia de 3 a 12
mesos
de
duració.
Per
a
més
informació
podeu
visitar
aquest
enllaç:
eulisa.europa.eu/Jobs/Internships

Eu-LISA és una agència de la UE encarregada de gestionar i promoure tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) com un factor clau d’èxit per a la implementació de les polítiques de la Unió
Europea sobre justícia, seguretat i llibertat. Aquesta agència compta amb un programa de
pràctiques remunerades per a recent graduats que es duran a terme a Tallin, la capital de la
República d’Estònia. Els i les participants tindran l’oportunitat de treballar en contacte directe amb
altres estudiants i internacionals de pràctiques, sota la guia d’un tutor que els i les guiarà durant tot el
programa.
Els i les participants rebran una subvenció mensual per dur a terme les seves estades durant el
període de pràctiques a Estònia. A més, els i les participants que siguin residents d’un lloc diferents a
on es realitzin les pràctiques, rebran el reemborsament de les despeses de viatge (un límit màxim de
350 euros).
Per optar a una plaça en aquest programa de pràctiques remunerades a Estònia, s'hade complir amb
els següents requisits:
·Ser ciutadà europeu o d’un país de l’espai Schengen.
·Haver completat almenys tres anys d’estudis universitaris o obtenir el títol abans de la data límit per a
la sol·licitud.
·Posseir almenys el nivell C-1 en anglès.
·Les pràctiques han d’estar obertes a candidats que encara no hagin tingut la oportunitat de treballar
en institucions, agència o organisme europeus.
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BEQUES LA
CAIXA PER
ESTUDIAR
A EUROPA,
AMÈRICA
DEL NORD
I A ÀSIA
L’Obra Social La Caixa posa en marxa la convocatòria anual de 185 beques per cursar programes
Màster i Doctorat en països d’Europa, Amèrica del Nord i Àsia.

Les Beques La Caixa compten amb l’objectiu d’ajudar als i les estudiants espanyoles a completar i
ampliar la seva formació acadèmica a l’estranger. A més, també és una forma de fomentar la mobilitat
i facilitar al o la beneficiària una subvenció suficient perquè els i les millor estudiants no tinguin
impediments econòmics per accedir a estudiar en un dels millors centres d’ensenyança nacionals i
internacionals.
Les beques de La Caixa queden dividides de la següent forma:
·45 beques per estudiar a universitats d’Amèrica del Nord i universitats de la zona Àsia-Pacífic.
·75 beques per cursar estudis de postgrau a universitats d’Europa.
·30 beques per cursar un doctorat a universitats o centres d’investigació espanyols.
·35 beques per realitzar INPhINITT, un nou programa de beques de doctorat destinat a incorporar als
millors centres d’investigació espanyols a joves investigadors internacionals dels camps de la
tecnologia, la enginyeria, la física, les matemàtiques, les ciències de la salut i de la vida.
Per obtenir més informació sobre aquestes beques es pot consultar el següent enllaç:
trabajarporelmundo.org/140-becas-para-estudiar-en-europa-america-del-norte-y-asia/
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BEQUES
BOGLIASCO
PER
ESTUDIAR
ART I
HUMANITATS
A ITÀLIA
Estudiar qualsevol disciplina d’Arts i Humanitats a Itàlia és un somni per a moltes persones. Les
beques Bogliasco concedeixen la possibilitat de complir-ho als i les sol·licitants que demostrin èxits
significatius en les seves disciplines, d’acord amb la seva edat i la seva experiència.
La Fundació Bogliasco escull a aquells i aquelles estudiants que creuen que se sentiran còmodes vivint
durant un mes en una comunitat petita, internacional i multilingüe d’acadèmics i artistes, en un
entorn bucòlic a prop de Gènova. Les disciplines que engloba la beca son Arqueologia, Arquitectura,
Clàssics, Dansa, Cinema o Vídeo, Història, Arquitectura del Paisatge, Literatura, Música,
Filosofia, Teatre i Arts Visuals.
Per accedir a una d’aquestes beques és necessari omplir una sol·licitud online i presentar tres cartes
de referència, a més del CV de no més de tres pàgines i una descripció d’una pàgina del projecte que
el sol·licitant continuaria durant la seva estada al centre. També es requereixen tres mostres del treball
que el o la sol·licitant hagi publicat, realitzat, exhibit o presentat públicament en els darrers cinc anys.
La tarifa de sol·licitud és de 30 dòlars, pagats amb targeta de crèdit al final el procés de sol·licitud.
El comitè de selecció escollirà els grups de residència, conformats per entre vuit i deu becaris
seleccionats en funció de la nacionalitat, l’edat, la disciplina i l’àrea d’investigació. Com a requisit, es
demanar comptar amb anglès a nivell conversacional, ja que és la llengua comuna amb la qual es
maneja la comunitat internacional.
Les beques inclouen pensió completa i l’ús d’un estudi privat, però les despeses de transport, així com
tot el relacionat amb els materials i les despeses personals o mèdiques corren per compte de la
persona que rebi la beca. La data límit per inscriure’s és el 15 de gener de 2020. L’1 d’abril es produirà
la notificació de les persones que finalment han obtingut la condició de becari.
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WOWCHER
BUSCA
PERSONES
PER
TREBALLAR
VIATJANT
Wowcher, el portal web d’ofertes i cupons tipus Groupon més important del Regne Unit i Irlanda, ha
publicat una convocatòria en la qual busca un Ambassador per treballar viatjant pel món amb un
salari anual de 32.000 dòlars.

La persona seleccionada viatjarà a 40 destins de tot el món durant dotze mesos amb un o una
companya de viatge que es podrà escollir. A més, l’empresa dona l’opció d’escollir a diferents
companys de viatge en cada tram.
Si ets un apassionat o apassionada dels viatge,aquesta és una bona oportunitat per viatjar pel món
mentre et paguen per fer-ho.
Això sí, com a Ambassador de Wowcher hauràs de crear i compartir contingut únic per a les xarxes
socials de la companyia. Narrar les teves aventures a Youtube, blog i xarxes socials de la marca.
Els requisits per poder participar en aquesta convocatòria son ser major de 18 anys i tenir un passaport
vàlid. Tot i que no es menciona en la convocatòria, saber anglès serà fonamental per participar en
aquest projecte.
Si estàs interessat o interessada en conèixer més a fons aquesta convocatòria i sol·licitar-la, tens més
informació a la web de Wowcher: wowcher.co.uk/page/wowcher-dream-job.html. El termini per
participar finalitzar el 30 de desembre de 2019.
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AUXILIAR
D'INFEMERIA
A IRLANDA

En un centre d’atenció geriàtrica d’Irlanda busquen un/a auxiliar d’infermeria. Els requisits per
poder optar a aquest lloc de feina son els següents:
·Ser ciutadà de la Unió Europea
·Bona comunicació en anglès
·Motivació per cuidar de persones grans
·Disponible per treballar en torns de nit i de dia
Les condicions laborals que s’ofereixen son les següents:
·Contracte indefinit
·Salari mensual brut de 1.730 euros
·40 hores de treball per setmana
·Possibilitat de realitzar hores extraordinàries
·Entrenament inicial
·Allotjament gratis durant les primeres 2 setmanes
·Ajuda a trobar allotjament permanent després de les 2 setmanes
Per a més informació es pot consultar el següent enllaç: infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliarenfermeria-centro-atencion-geriatrica-irlanda-1730-eurosm/county-mayo/2421410/
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ASSISTENT/A
AUDIOVISUAL
A BÈLGICA

El Programa Eurodisea busca un/a assistent de projectes audiovisuals a Brussel·les. Les seves
missions principals seran les següents:
·Ser capaç de comunicar-se en francès i en anglès. El coneixement d’espanyol és un afegit que es
valorarà.
·Realitzar un pla de comunicació.
·Crear materials de suport promocionals (vídeos, articles, dossiers de presentació...) per als diferents
esdeveniments del departament d’arts aplicades.
·Participar a les accions de promoció del projecte
·Organitzar dos tallers internacionals amb Espanya
·Gestionar les inscripcions i les reserves
·Fer el seguiment administratiu del projecte
El perfil del o la jove en pràctiques ha de tenir formació en vídeo i/o fotografia, tècniques audiovisuals i
gestió d’esdeveniments. Pel que respecta a les competències personals i socials, és valorarà ser una
persona curiosa, amb capacitat per treballar en equip, gestionar l’estrès i tenir una bona comunicació
amb tots els tipus de públics. Respecte a les competències lingüístiques, el o la jove haurà de reunirne les següents: nivell B2 en francés, nivell B2 en anglès i nivell C1 en espanyol. Respecte a les
competències informàtiques, es valorarà tenir coneixements de Microsoft Office i de programes
informàtics de disseny i maquetació gràfica com Insedign, Photoshop...
El termini per presentar candiatura finalitza el 16 de desembre de 2019. Per a més informació es pot
consultar aquest enllaç:. eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/backend/detalle-de-oferta-depractica.html?tx_ameosedtraineeflow_pi13%5Buid%5D=9049
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BEQUES
ROLEX
PER A
AMANTS
DEL MAR

OWUSS (Our World-Underwater Scholarship Society) juntament amb la companyia ROLEX,
convoquen les Beques Rolex per dur a terme investigacions sobre el món submarí.

Per a aquesta edició, hi ha tres beques disponibles per a joves que estudien una disciplina amb el mar.
La duració de les beques és d’aproximadament d’un any i es duran a terme a Amèrica del Nord,
Europa o Australàsia, segons li toqui a cada participant. Cadascun dels participants comptarà amb un
coordinador que treballarà juntament amb ell o ella en les expedicions científiques, immersions,
estudis de camps, pràctiques, fotografia submarina, això com altres activitats que es duran a terme.
Si estàs interessat/da en sol·licitar una d’aquestes beques, has de complir amb els següents requisits:
·Tenir entre 21 i 26 anys.
·No haver obtingut un títol de postgrau per a l’1 d’abril de l’any de la beca i no haver escollit una
carrera professional clarament definida.
·Alt nivell acadèmic
·Fluïdesa en anglès
·Certificació com a bus de rescat o equivalent amb un mínim de 25 immersions registrades en els
darrers dos anys
·Evidència d’assegurança de salut adequada per a la duració de l’any de la beca.
·Presentació d’un formulari d’examen mèdic de busseig complet.
El termini per presentar candidatura finalitza el 15 de gener de 2020. Per a més informació podeu
consultar el següent enllaç: owuscholarship.org/scholarships

«VIATJAR ÉS
IMPRESCINDIBLE
LA SET DE VIATGE,
UN SÍMPTOMA NET
D'INTEL·LIGÈNCIA».
ENRIQUE JARDIEL
PONCELA

