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OBERTES LES INSCRIPCIONS PER
FER UN CAMP DE TREBALL A L'ESTIU
Les entitats organitzadores dels camps de treball, COCAT i Servei Civil Internacional (SCI), ja
han obert el període d'inscripció per participar d'aquests projectes de voluntariat
transformador de curta durada durant els mesos d'estiu, tot i la situació actual.
D'una banda, COCAT va obrir les inscripcions el 15 de març amb una oferta reduïda de projectes
però confiant en poder-la ampliar durant els propers mesos.
D'altra banda, Servei Civil Internacional ha decidit apostar per projectes a Catalunya o als
països propers sota el lema #CampemPelTerritori! Tot i que no hi ha una data límit d’inscripció
als camps, és a partir de mitjans de març que la base de dades va començar a omplir-se
d’oportunitats. A més, durant els mesos d'abril, maig i juny l'entitat durà a terme xerrades
informatives sobre la qüestió.
Els camps de treball són activitats de voluntariat basades en la realització de feines
comunitàries per part d'un grup d'entre 5 i 20 joves durant un període d'entre 1 i 3 setmanes.
Cada participant es compromet de forma desinteressada a participar del treball proposat a canvi
de gaudir de l’experiència i d’activitats de lleure educatiu. Els projectes tracten temàtiques
ambientals, socials, patrimonials, arqueològiques, culturals, etc.
Per participar, cal tenir a partir dels 14 anys (a través de la COCAT) i a partir dels 16 anys (a
través de l'SCI), i cobrir les despeses derivades de la quota d'inscripció (120 € en el cas de SCI i
entre 145 i 200 € en el cas de COCAT), a més del cost del transport i una possible quota extra.
Més informació a

bit.ly/31yPh5M

bit.ly/3cy5vCu
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BEQUES
EUROLINGUA PER
ESTUDIAR ANGLÈS
A IRLANDA
Any rere any Eurolingua Venairlanda convoca unes beques per la realització de cursos d'anglès
durant l'estiu al país en un programa d'immersió tot inclòs de dues setmanes de duració.
Es tracta d'un lot de 20 beques dirigides a estudiants de secundària, batxillerat, cicles formatius
i universitàries interessades a realitzar un programa que combina les classes d'anglès amb les
activitats culturals i les excursions.
Els requisits per optar a alguna d'aquestes beques són:
· Tenir 15 anys o més.
· Tenir nacionalitat de qualsevol país de la UE.
· Estar matriculat de l'ESO, el Batxillerat, la Formació Professional o la Titulació Universitària.
· Tenir un expedient acadèmic amb una mitjana de 6 punts.
L'empresa cobreix el 100% de la beca, que inclou el programa de classes i activitats, els trasllats,
l'allotjament amb una família o en una residència i la supervisió per part de monitores, a més d'una
prova de nivell i material didàctic.
Aquest any encara s'estan decidint les característiques de la 9a convocatòria de les beques
Eurolingua i es preveu informar sobre la mateixa durant el mes d'abril. Si omples un breu formulari
amb les teves dades, t'avisaran quan s'obri el període de sol·licitud.
Més informació a

bit.ly/3u9jgxy
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BEQUES
D'EXCEL·LÈNCIA
AVENIR PER
ESTUDIAR A
FRANÇA
L'Ambaixada de França a Espanya en col·laboració amb l'associació Diálogo convoquen per setè
any consecutiu les beques Avenir, dirigides a estudiants amb residència a Espanya que vulguin
cursar estudis superiors o realitzar pràctiques en empreses a França.
L'objectiu del programa és finançar estudis de grau, màster o doctorat en universitats i centres
d'investigació francesos durant el curs acadèmic 2021/2022.
A l'hora de realitzar la selecció de candidates, es té especialment en compte el nivell de renda
familiar i el domini del francès, tot i que cada organització participant imposa els seus criteris de
selecció.
Pel que fa a la dotació, les beques de grau i màster tenen una assignació de 7.000 € mentre que
a les de doctorat els hi corresponen 3.500 €. Amb relació a les pràctiques, les de Carrefour o BNP
Paribas ascendeixen a 10.000 €.
Per participar cal presentar la sol·licitud abans del 16 de maig de 2021 i una carta d'admissió al
centre d'estudis corresponents fins al 25 de juny de 2021.

Més informació a

bit.ly/3mi3jm4
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BEQUES AIE
PER ESTUDIS
MUSICALS
La Societat d'Artistes AIE convoca el programa de BecasAIE per realitzar estudis en destacades
escoles de música o per ampliar la formació musical tant a l'estat com a l'estranger durant el
curs 2021/2022.
Aquestes ajudes van dirigides a alumnes d'estudis musicals de grau mitjà o superior, o
professionals de la música en actiu.
En aquesta edició es convoquen tres tipus de beques:
· 105 beques formatives i d'ampliació amb una dotació de 600 €,
· 27 beques d'alta especialització amb assignacions que van dels 1.300 als 6.000 €.
· 6 beques de 300 € per assistir als cursos internacionals Manuel de Falla.
Cal complir els següents requisits per presentar la candidatura:
· Ser estudiant o professional de la música en actiu, independentment de l'instrument.
· Tenir nacionalitat d'algun país de la Unió Europea o llatinoamericana amb permís de residència
a Espanya.
El termini de sol·licitud d'aquestes beques romandrà obert fins al 23 d'abril de 2021 i el procés de
selecció serà realitzat per un grup de prestigioses professionals que tindrà en compte els mèrits
acadèmics i artístics de les candidates.
Més informació a

bit.ly/3cD0sRs
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PRÀCTIQUES
REMUNERADES
A LA COMISSIÓ
EUROPEA
La Comissió Europea convoca al voltant de 1.800 places per realitzar pràctiques remunerades en
administració i traducció a la mateixa Comissió Europea o algun dels seus cossos executius i
agències durant el curs 2021/2022 amb una durada de cinc mesos.
L'objectiu és que les persones seleccionades obtinguin experiència en un entorn internacional i
multicultural, a més de submergir-se de primera mà en el funcionament de les institucions
europees. Està previst que les pràctiques comencin a l'octubre de 2021 i acabin al febrer de 2022.
El programa ofereix una dotació de 1.229,32 € mensuals a cada una de les persones participants,
més el reemborsament de despeses de viatge, i una assegurança de salut i accidents.
Els requisits per optar a alguna d'aquestes places són:
· Ser ciutadà/ana d'un estat membre de la Unió Europea.
· Haver completat el primer cicle d'un curs d'educació superior.
· Molt bon coneixement d'anglès, francès o alemany (nivell C1 o C2).
· No haver completat altres pràctiques durant més de 6 setmanes en una institució europea.
El termini per presentar la candidatura finalitza el 31 de juliol de 2021.

Més informació a

bit.ly/2QRorUl
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TREBALLAR DE
PROFESSOR/A
A NEPAL
El Centre d'Estudis Internacionals de Katmandú (KISC), que ofereix formació des de l'etapa
d'infantil als 13 anys, cerca professorat per treballar a la capital del Nepal.
Aquesta institució educativa cerca professionals de diferents perfils:
· Professor/a de primària.
· Mestre/a d'educació especial.
· Professors/es de música, educació física i geografia.
· Professors/es de coreà, anglès, espanyol, francès i alemany.
· Cap de secundària.
· Formador de professorat.
· Assistent personal del director.
· Gerent de comunicació.
Les persones interessades a accedir a alguna d'aquestes vacants, caldrà que omplin el formulari de
sol·licitud adient i l'enviï a recruit@kisc.edu.np.

Més informació a

bit.ly/3u8RuRR
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TREBALLAR EN
PROGRAMES DE
CONSERVACIÓ
A L'ÀFRICA
L'African Conservation Foundation és una organització que tracta de protegir la vida silvestre en
perill d'extinció i els seus hàbitats en més de 24 països del continent africà.
Per aquelles persones interessades a participar d'aquests programes de conservació, l'organització
ofereix opcions de voluntariat, pràctiques i feina remunerada realitzant tasques d'investigació,
conservació i protecció de la flora i fauna.
Pel que fa a les oportunitats laborals, alguns dels perfils sol·licitats són:
· Director/a de programes internacionals de conservació i directors/es executives.
· Biòlegs/gues, científics/ques i investigadors/es.
· Coordinadors/es de Recursos Humans i gestors/es de projectes.
· Metges/esses i infermers/es veterinàries.
· Educadors/es ambientals i especialistes en Ecoturisme.
Per accedir a alguna d'aquestes vacants és necessari tenir en compte una sèrie de requisits:
· Tenir cert nivell d'experiència.
· Tenir fluïdesa en l'ús de l'anglès i altres idiomes.
· Tenir disponibilitat mínima d'un any per treballar amb estada en algun país de l'Àfrica.
Les persones interessades han d'enviar la seva candidatura segons ho indiqui l'oferta en qüestió.
Més informació a

bit.ly/3whinVA

10

VOLUNTARIAT
DEL COS
EUROPEU DE
SOLIDARITAT A
CROÀCIA
L'entitat Syncro - Synergy busca participants per a un projecte de curta durada del Cos
Europeu de Solidaritat anomenat Changing The World From My Neighbourhood.
L’activitat de voluntariat es durà a terme en un dels barris de Zagreb (Croàcia) des de l'1 de maig
al 26 de juny de 2021, reunint a 10 joves d'arreu d'Europa. En aquests dos mesos, els i les joves
crearan i impartiran tallers per a l'alumnat local amb l’objectiu d’introduir la seva cultura i els seus
països. A més, cada persona voluntària s’aparellarà amb una persona gran local que li donarà
suport en la planificació i realització de les seves activitats.
Per participar d'aquest projecte cal tenir entre 18 i 30 anys i, en tractar-se d'una iniciativa
finançada per la Unió Europea, es cobreixen les despeses derivades de l'allotjament, la
manutenció i els diners de butxaca, a més de fer-se càrrec del reemborsament de 180 €, 275 € o
360 € amb relació al transport segons el país de procedència.
Si estàs interessat/da a participar d'aquest voluntariat, contacta amb nosaltres a través del correu-e
internationalprojects@taccbcn.com, i resoldrem els teus dubtes i t’orientarem sobre els passos a
seguir per presentar la teva candidatura.
El termini per presentar la candidatura finalitza el 10 d'abril de 2021.

Més informació a

bit.ly/2PgoKYF

«NO VAGIS ON ET
PORTI EL CAMÍ.
VÉS ON NO N'HI
HA CAP I DEIXA
UN RASTRE»
RALPH WALDO EMERSON

