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INICIEM UN NOU CURS CARREGAT
DE PROJECTES INTERNACIONALS
A Taller d’Art, Cultura i Creació ja estem pensant en el curs 2021-2022 i en tots els projectes
internacionals que engegarem i reprendrem.
Projecte Erasmus+ 'Crea Youth European Music Link'
Durant els dos anys de durada del projecte es formaran quatre grups musicals amb joves
d'Espanya, França, Macedònia del Nord i Eslovènia a través de l’acompanyament d’un o una
mentora a residències periòdiques als diferents països.
'Camps de solidaritat' de l'Agermanament de Sabadell amb el poble sahrauí
Estada de 10 dies als camps de refugiades de Tindouf per tal que joves de l'àmbit socioeducatiu i
artístic coneguin la realitat sahrauí. El projecte també té un impacte local a través del retorn social
que realitzen les mateixes joves per sensibilitzar la ciutadania de Sabadell.
Festival artístic 'Art for smiles' al Líban
Es reprèn el projecte de cooperació als camps de refugiades palestines, incidint en la participació
de joves locals a través d'una peça artística sobre la cultura palestina. A banda de l'organització
del festival, també es realitzen formacions sobre tècniques i metodologies artístiques.
Intercanvis 'Changing 4 the Climate' i 'YALAH', i seminari 'CAFY'
Ajornats a causa de la covid-19, aquests tres projectes de l'Erasmus+ es realitzaran a diferents
municipis catalans per conscienciar sobre el canvi climàtic, reflexionar al voltant del refugi i
incloure la diversitat funcional a les arts escèniques, respectivament.

Si estàs interessat/ada a participar d'algun d'aquests projectes, estigues atent/a al nostre web!
Més informació a

bit.ly/3rIBQwl
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BEQUES DE
POSTDOCTORAT
PER INVESTIGACIÓ
A PORTUGAL
La Fundació "la Caixa" convoca el seu programa de beques de postdoctorat Junior Leader
Retaining dirigit a investigadors i investigadores de totes les nacionalitats per a dur a terme la seva
activitat en qualsevol universitat o centre de recerca de Portugal o Espanya.
Per participar cal complir els següents requisits:
· Haver obtingut el títol de doctor/a entre els 2 i 7 anys anteriors.
· Haver residit, estudiat o treballat a Portugal durant més de 12 mesos en els 3 anys anteriors.
Cal tenir en compte que també es pot realitzar el projecte d'investigació en una universitat
espanyola, complint el requisit d'haver residit, estudiat o treballat al país durant més de 12 mesos
en els 3 anys anteriors.
L'import de la beca pretén cobrir els costos derivats del salari, el projecte de recerca, l'assistència
familiar, la mobilitat i l'habitatge.
Per participar d'aquesta convocatòria i aconseguir alguna de les 15 beques disponibles, cal
d'inscriure's a través de la pàgina web de la Fundació "la Caixa" abans del 7 d'octubre de 2021 a les
14 hores.

Més informació a

bit.ly/3rGFNBG
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BEQUES
INTERNACIONALS
D'ARTS
PLÀSTIQUES
La Fundació Botín convoca 6 beques d'arts plàstiques de 9 mesos de duració destinades a la
formació, recerca i realització de projectes personals en l'àmbit de la creació artística per a artistes
de qualsevol nacionalitat.
Una de les beques està destinada a creadors/es menors de 30 anys espanyols/es o residents com
a mínim des de fa 5 anys que vulguin traslladar-se a l'estranger per continuar amb el seu treball, el
seu estudi o la seva residència.
L'import de cadascuna de les beques és de 23.000 euros i comprèn els conceptes de transport,
allotjament, manutenció, lloguer d'estudi, etc.
La documentació que cal aportar és la següent:
· Fotocòpia del NIF o NIE, Passaport o altre document identificatiu.
· Fotografia tamany carnet.
· Curriculum vitae.
· Títol i resum del projecte o formació a realitzar.
· Documentació gràfica, impressions o fotocòpies en color del treball de l'artista.
Per participar de la convocatòria, cal emplenar el formulari de sol·licitud a través de la web i enviar
la documentació en paper, preferentment en castellà i fent constar al sobre 'BECA ARTS
PLÀSTIQUES' abans del 3 de setembre de 2021.
Més informació a

bit.ly/3i9if5s
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FORMACIÓ PER
L'EDUCACIÓ EN
DDHH AMB
INFANTS A
BUDAPEST
El Departament de Joventut del Consell d'Europa, en col·laboració amb la Divisió de Drets de
l'Infant i en el marc del programa de la Presidència hongaresa del Comitè de Ministres del Consell
d'Europa, organitza el curs de formació Compasito per a l'educació en drets humans amb infants,
que tindrà lloc al Centre Europeu de la Joventut de Budapest del 17 al 24 d'octubre de 2021.
Per participar cal complir els següents requisits:
· Tenir entre 16 i 30 anys i residir a Europa.
· Poder comunicar-se en anglès.
· Comptar amb el suport d'una organització, associació o institució per a infants o joves on poder
actuar com a multiplicadores de l'educació en drets humans.
· Tenir experiència treballant com a entrenadores, facilitadores o educadores infantils.
· Estar motivat/ada per desenvolupar competències en matèria d'educació en drets humans.
El Consell d'Europa proporcionarà l'allotjament i la manutenció per al seminari residencial i
reemborsarà les despeses de transport i les taxes del visat, així que cada participant haurà de fer
front a una taxa d'inscripció de 60 €.
Per participar, cal tramitar la sol·licitud en línia i acompanyar-la d'una carta de recomanació de
l'organització d'enviament abans del 7 de setembre de 2021.

Més informació a

bit.ly/3C8eYeK
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PRÀCTIQUES
REMUNERADES
A PARAMOUNT
PICTURES
La companyia cinematogràfica Paramount Pictures ofereix un programa de pràctiques que
ofereix a estudiants de procedències diverses l’oportunitat d’obtenir experiència pràctica treballant
a la indústria de l’entreteniment.
Els estudis es troben a Hollywood (Los Angeles, Estats Units) i les pràctiques es realitzen en
diferents àrees: màrqueting i publicitat, mitjans de difusió, finances i distribució, operacions
d'estudi, recursos humans, música, càsting, postproducció, televisió, etc.
Per participar cal complir els següents requisits:
· Ser estudiant de grau o postgrau (MBA, MFA i JD) en una institució educativa acreditada.
· Els i les estudiants de grau han d'estar cursant el seu primer o darrer any.
· Els i les estudiants graduades han d'haver completat el seu primer any.
· Domini de l'anglès.
· Ser una persona organitzada, treballadora, motivada i entusiasta.
Per sol·licitar una vacant de pràctiques a la companyia responsable d'èxits com El Padrí, Titanic o
Missió: Impossible, cal registrar-se a la web per accedir al llistat complet de convocatòries i
presentar candidatura.

Més informació a

bit.ly/3jaUEAO
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PRÀCTIQUES
REMUNERADES
A L'AGÈNCIA
ACER A
ESLOVÈNIA
L'agència europea ACER (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators)
promou un programa de pràctiques a Ljubljana durant un mínim de 3 mesos i un màxim de 6,
encara que hi ha la possibilitat de prorrogar l'estada durant 6 mesos més fins a completar un
període màxim d'1 any.
Per participar cal complir els següents requisits:
· Ser graduat/ada des de fa un mínim de 3 anys i poder certificar-ho amb un diploma.
· Ser ciutadà/ana de la Unió Europea, Noruega, Islàndia o Liechtenstein.
· Tenir un nivell d'anglès avançat (C1).
· Tenir coneixements avançats de dos idiomes més de la Unió Europea.
Durant les pràctiques, els i les participants percebran les despeses de viatge des de l'inici fins a
finalitzar el període de pràctiques, a banda d'una retribució econòmica estipulada en 1.058,45 €
mensuals.
Els i les interessades han d'enviar les sol·licituds en línia, adjuntant una còpia del seu diploma, a
traineeship(at)acer.europa.eu abans del 31 d'agost de 2021.

Més informació a

bit.ly/3C8k0YG
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TREBALL
D’EDUCADOR/A
EN ESCOLES
BRESSOL A
ALEMANYA
El Servei Alemany de Col·locació Internacional i Especialitzada i el Servei Públic d'Ocupació
de Catalunya informen de l'obertura d'un procés de selecció per a professionals de l'educació per
treballar a escoles bressol de la regió alemanya de Baden-Württemberg.
Per participar cal complir els següents requisits:
· Títol professional de Mestre/a especialista, Grau o FPGS en Educació Infantil o Grau en
Pedagogia amb experiència en educació infantil.
· Tenir 29 anys o menys.
· Nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea.
· Disposició per a viure i treballar a Alemanya, i per aprendre alemany.
Els avantatges pels i les participants del projecte són els següents:
· Contracte laboral estable després del reconeixement del títol i del període de prova.
· Salari d'entre 2.800 i 3.100 € bruts al mes un cop obtingut el reconeixement del títol.
· Curs d’alemany inicial a Barcelona 100% subvencionat durant 6 mesos a partir d'abril i de nivell
B2 a partir de setembre o octubre.
· Viatge a Stuttgart 100% subvencionat i ajuda en la cerca d'allotjament.
Si estàs interessat/da en aquesta oportunitat, envia el currículum en espanyol, carta de presentació i
una còpia del teu títol professional al correu proyectokonzepte@humboldt.es amb l'assumpte
'EDUCA + el teu nom' abans del 23 d’agost de 2021.
Més informació a bit.ly/3jcDZN3
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ASSABENTA'T COM VIURE I
TREBALLAR AL CANADÀ AMB L’IEC
L'International Experience Canada (IEC) és un programa internacional promogut pel Govern
del Canadà, que ofereix cada any al voltant d'entre 800 i 1.000 places amb visats Working
Holiday dirigits a joves espanyols/es. Aquest programa permet viatjar, viure, estudiar i treballar al
Canadà al llarg d'un any, amb l'objectiu de facilitar una experiència laboral i d'intercanvi cultural.
Per participar cal complir els següents requisits:
· Passaport espanyol en vigor i amb validesa mínima d'un any.
· Ser major de 18 anys i menor de 35.
· Comptar amb assegurança mèdica (pòlissa amb cobertura internacional).
· Disponibilitat per treballar al Canadà com a mínim durant 4 mesos.
· No haver obtingut mai un visat mitjançant el programa IEC.
· Comptar amb mitjans econòmics per cobrir l'arribada al Canadà (2.500 dòlars canadencs,
com a mínim).
· Pagament de les taxes corresponents per cobrir el tràmit d'aplicació.
· No tenir antecedents penals.
· Domini de l'anglès a un nivell intermedi.
Els i les interessades han d'accedir a l'àrea d'informació sobre el programa del Govern del Canadà
quan el període de sol·licituds estigui obert, crear un perfil i esperar a rebre la invitació per
sol·licitar el visat i adjuntar la documentació requerida.

Més informació a

bit.ly/3A1dQYl

«NO VIATJO PER
ANAR ENLLOC, SINÓ
PER ANAR. PEL FET DE
VIATJAR. LA QÜESTIÓ
ÉS MOURE’S»
ROBERT LOUIS STEVENSON

