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LA TERESA ARRIBA A L'ENTITAT PER
REALITZAR EL SEU VOLUNTARIAT
La Teresa Tango és una voluntària provinent de Nàpols, a Itàlia, que s'ha incorporat a Taller d'Art,
Cultura i Creació a través de l’entitat italiana Scambieuropei i mitjançant el Cos Europeu de
Solidaritat, una iniciativa finançada per la Comissió Europea.
Durant el seu voluntariat a l'entitat, la Teresa, amb formació i experiència en el disseny gràfic i la
gestió de xarxes socials, desenvoluparà el projecte Communication Tools, basat en el suport al
departament de comunicació de l’entitat i en la dinamització de tallers i activitats per a joves.
La Teresa se suma així a l’equip de voluntàries de llarga durada format per la Inês, d’origen
portuguès i arribada a través de l’entitat lisboeta Mais Cidadania al gener de l’any passat. Està
previst que l’estada de la voluntària italiana s’estengui fins a finals d’octubre, mentre que la
Inês acaba el seu període de voluntariat a principis d’abril.
La incorporació d’aquesta voluntària italiana coincideix amb l’enviament d’una voluntària a
Eslovènia al mes de març i fins al setembre en el marc del projecte COOL-ture yourself!,
coordinat per l’espai jove eslovè Kotlovnica Kamnik, i basat en la creació de vídeos sobre les
activitats del centre juvenil, de les joves locals i d’algunes d’organitzacions locals associades.
Si tu també vols participar d'aquesta iniciativa per a joves d'entre 18 i 30 anys interessades a
realitzar un voluntariat arreu d'Europa, adreça’t a les nostres assessories de mobilitat
internacional a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i Oriental, i l’Alt Penedès.
Llegeix la notícia sencera a

bit.ly/3e6zumu
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BEQUES EUROPA
PER ALUMNAT
PREUNIVERSITARI
Aquesta iniciativa promoguda pel Banco Santander i la Universitat Francesc de Vitòria pretén
potenciar el talent, premiar l'excel·lència i donar suport a la creació de xarxes de lideratge.
Les beques Europa seleccionen els i les 50 millors alumnes preuniversitaris de l'estat amb
l'objectiu de compartir l'experiència d'un viatge de 20 dies per Europa visitant universitats i
participant de conferències, trobades amb personalitats de primer nivell del món acadèmic, polític
i cultural, i d'activitats culturals i d'oci.
Els requisits per optar a alguna d'aquestes beques són:
· Cursar 1r de Batxillerat en un centre escolar a Espanya.
· Ser excel·lent, talentós/osa, intel·ligent i amb una alta capacitat de relacionar-se amb l'entorn.
És el centre educatiu qui haurà de seleccionar els o les seves tres millors alumnes perquè
s'inscriguin al procés de selecció. Un cop tancat el termini per presentar la candidatura, es
desenvoluparan tres fases de selecció: al juny, es presentarà un muntatge audiovisual sobre un
tema; al novembre, es realitzarà una prova en línia; i al desembre, es presentarà un projecte i es
conviurà durant un cap de setmana a la Universitat Francesc de Vitòria a Madrid.
Les 50 alumnes seleccionades realitzaran el viatge el juliol de 2022 i la data límit per enviar la
candidatura és el 17 de març de 2021.
Més informació a

bit.ly/37WefzJ
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BEQUES
IBERDROLA
D'ESTUDIS
DE MÀSTER
A REGNE UNIT
O ESTATS UNITS
Iberdrola obre el termini per sol·licitar les 35 beques de màster del seu programa internacional.
L'objectiu és fomentar l'ocupabilitat dels i de les joves en sectors de futur, i especialment en
aquells vinculats a la transició energètica i la transformació digital com l'enginyeria, la mobilitat
elèctrica, el big data, el medi ambient i el clima o el màrqueting digital.

Aquestes beques estan dirigides a alumnes d'últim any del grau o la llicenciatura o acabats de
graduar d'Espanya, Regne Unit i Mèxic, que desitgin prolongar la seva formació al voltant de la
transformació de la indústria energètica.
Del total d'ajudes, 8 beques es concediran a estudiants de nacionalitat espanyola o residents a
Espanya per a realitzar estudis de màster en centres a Espanya, Regne Unit i els Estats Units
durant el curs 2021-2022.
La beca assumirà el cost de la matrícula i atorgarà una dotació per a despeses d'allotjament i
transport d'entre 10.800 i 24.000 € anuals, depenent del país on es realitzi el màster. Si es tractés
dels Estats Units, a la dotació se sumarà una borsa de viatge de 1.500 € per realitzar el vol
transoceànic d'anada i tornada.
El període per enviar el formulari de sol·licitud, amb la documentació requerida, finalitza el 31 de
març de 2021 a les 15 hores.
Més informació a

bit.ly/3sELBLq
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BEQUES
FUNDACIÓ
RAMÓN ARECES
D'ESTUDIS DE
POSTGRAU A
L'ESTRANGER
La Fundació Ramón Areces posa en marxa una nova convocatòria de beques perquè estudiants
d'últim any de carrera que vulguin puguin realitzar un postgrau sobre Economia i Dret de la Unió
Europea a l'estranger.
Aquestes beques estan orientades a la realització d'estudis en universitats i centres de recerca
sobre temes d'anàlisi econòmica, distribució comercial, economia aplicada, economia de l'empresa,
història econòmica i dret de la UE.
Per optar a alguna d'aquestes beques caldrà complir els següents requisits:
· Tenir nacionalitat espanyola.
· Tenir un títol de llicenciatura, grau o màster.
· Tenir un coneixement excel·lent de l'idioma en què es desenvolupin els estudis o la investigació.
· No ser beneficiari/ària de beques o ajudes econòmiques públiques o privades.
· Estar admès/esa en el programa d'estudis o en el centre on es durà a terme la investigació.
La durada és d'un curs acadèmic, susceptible de ser prorrogat un curs més. I la dotació
econòmica és de 1.800 €, si bé la Fundació subvenciona també despeses d'inscripció i matrícula,
viatge anual d'anada i tornada, i un paquet d'assegurances.
El termini per sol·licitar una beca en aquesta convocatòria finalitza el 15 de març de 2021.
Més informació a

bit.ly/37YRURV
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BEQUES
FREIGEIST
D'INVESTIGACIÓ
A ALEMANYA
La Fundació Volkswagen ofereix l'oportunitat a investigadors/es de diferents països de realitzar la
seva investigació postdoctoral a través del seu propi grup de recerca a Alemanya.
El programa comprèn dues fases de finançament amb un període màxim de finançament de
vuit anys i un finançament de fins a 2,2 milions d'euros, sempre que la Fundació realitzi una
valoració positiva del projecte.
Els requisits per participar d'aquest programa són:
· Haver obtingut el doctorat amb una antiguitat no superior a quatre anys.
· Dur a terme la investigació en una universitat o institució de recerca d'Alemanya.
· Traslladar-se a la seva nova ubicació en començar el període de gaudi de la beca.
· Comptar amb una estada investigadora a l'estranger prèviament finalitzada, integrada en el
projecte d'investigació proposat en la present convocatòria.
Entre els beneficis addicionals s'inclouen finançament per a la comunicació de la ciència i la
investigació, beneficis relacionats amb la família, finançament addicional per a persones
acadèmiques i científiques refugiades, i programes de formació.
El termini per presentar la candidatura finalitza l'1 d'abril de 2021.

Més informació a

bit.ly/3qdfssG
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PRÀCTIQUES
DE BIOLOGIA
A PORTUGAL
El programa Eurodyssee ofereix pràctiques de biòleg o biòloga a Madeira, concretament a
Funchal. La persona seleccionada s’unirà a un equip que investiga l’efecte de la reforestació després
d'un incendi sobre la selecció de l’hàbitat i la pressió de depredació del llangardaix de Madeira
(Teira dugesii).
Cal que les joves interessades en aquestes pràctiques compleixin els següents requisits:
· Tenir formació en Biologia.
· Tenir capacitat de treballar en equip i de forma independent.
· Tenir capacitat de recollir dades ecològiques de forma independent.
· Domini de l'anglès i el castellà.
· Domini del Microsoft Word i d'anàlisi de dades amb recurs del programa R.
Les pràctiques tenen una duració de 6 mesos i es preveu que comencin l’1 de juny i finalitzin el 30
de novembre de 2021 amb un horari de 9.30 a 16.30 hores. La beca ascendeix a un import de 500 €
al mes (per manutenció i despeses personals), i la cobertura de les despeses derivades de
l'allotjament.
Les persones interessades a accedir a la vacant, poden presentar la seva candidatura fins al 10
d'abril de 2021.

Més informació a

bit.ly/2Ocuguu
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PRÀCTIQUES DE
PROFESSORAT
D'ANGLÈS
A GEÒRGIA
El programa Eurodyssee ofereix pràctiques de professor o professora d'anglès a Batumi, a la regió
d'Adjària.
La persona seleccionada s’unirà a l'equip de la Universitat Estatal de Batumi i a l'escola d'idiomes
per impartir l'anglès a través de cursos i tallers, a més de desenvolupar recursos educatius.
Cal que les joves interessades en aquestes pràctiques compleixin els següents requisits:
· Tenir formació en ensenyament d'anglès, ciències socials, lletres, història i relacions
internacionals.
· Tenir capacitat docent, d'adaptació a un nou context cultural, responsabilitat i iniciativa.
· Domini de l'anglès com a llengua materna o nivell C1 o C2.
· Domini del programari bàsic d’oficina.
Les pràctiques, que tenen una duració de 3 mesos, tenen previst començar l’1 d'abril i finalitzar el
30 de juny de 2021 durant 15 hores a la setmana. La beca ascendeix a un import de 450 € al mes, a
banda d'un curs de 20 hores de georgià.
Les persones interessades a accedir a la vacant, poden presentar la seva candidatura fins al 20 de
març de 2021.

Més informació a

bit.ly/3bZzQZp
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TREBALLAR
EN L'ÀMBIT
TURÍSTIC
A AUSTRÀLIA
Hamilton Island és una illa situada a les Illes Whitsunday al territori de Queensland, a Austràlia, on
està situat un dels complexos turístics més importants d'Austràlia. Així, Hamilton Island
Enterprises ofereix una selecció de 6 hotels, des de bungalous individuals a un ressort de luxe.

Ofereixen 350 llocs de feina diferents de perfils com els següents:
· Cuiner/a, cambrer/a, gestor/a i supervisor/a de restaurant, etc.
· Assistent/a de joc, venedor/a al detall, estilista, terapeuta, fotògraf/a, etc.
· Auxiliar de neteja, conserge, tècnic/a de piscina, jardiner/a, fuster/a, etc.
Cal tenir en compte una sèrie de requisits generals abans d'aplicar a alguna de les ofertes:
· Tenir la ciutadania australiana o tenir un visat de treball actual i vàlid.
· Complir amb els requisits mínims definits a la descripció de la feina.
· Poder comprometre’s a treballar durant 6 mesos o més.
El termini per enviar la candidatura varia segons l'oferta de feina que s’adapta a les habilitats i
experiència de cadascun/a, i en totes és necessari omplir un formulari de sol·licitud en línia.

Més informació a

bit.ly/3qf9ckh
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TREBALLAR DE
COORDINADOR/A
DE
METGES DEL MÓN
A GUATEMALA
L'Associació Metges del Món cerca una persona per convertir-se en la coordinadora regional de
Mesoamèrica, que inclou Guatemala, Hondures, El Salvador, Nicaragua i Mèxic, tot i que la base es
troba a la ciutat de Guatemala.
La persona seleccionada s'encarregaria de liderar la representació i reflexió estratègica de
l'associació a la regió per assegurar l’adequat desenvolupament dels programes i projectes de
cooperació desenvolupats a la zona, inclòs l'objectiu de produir un canvi en les condicions de
salut de les poblacions, especialment les més desfavorides.
Els requisits per poder accedir a aquesta oferta de treball són:
· Tenir una llicenciatura en Ciències de la Salut, Econòmiques o Socials.
· Es valorarà formació en Acció Humanitària, Desenvolupament o Salut Pública.
· Domini del castellà.
· Domini del paquet d'Office i internet.
· Tenir entre 5 i 7 anys d'experiència en el sector gestionant equips i concertant aliances.
Amb relació a les condicions, s'ofereix un contracte a jornada completa durant 1 o 2 anys retribuït
amb un salari d'entre 30.000 i 36.000 € bruts a l'any.
El termini per enviar la candidatura finalitza el 19 de març de 2021.
Més informació a

bit.ly/3rczPrg
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