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“THE ROAD TRIP PROJECT” EN MINIBUS  

 

Si un dels teus majors somnis és recórrer la Unió Europea en un viatge inoblidable i carregat d'experiències, 

no deixis passar l'oportunitat de participar a 'The Road Trip Project', una nova iniciativa que ha posat en 

marxa la Comissió Europea. 

 

L'objectiu de 'The Road Trip Project' és donar l'oportunitat a vuit joves europeus d'entre 18 i 30 anys, de fer un 

viatge inoblidable recorrent diferents països de la Unió Europea en un minibus durant un mes. 

Per a això, s'han establert quatre rutes diferents que es duran a terme entre la primavera i l'estiu d'aquest any: 

Ruta Bàltica, Danubi, Mediterrània i Ruta Atlàntica. 

 

Els vuit afortunats viatjaran per parelles acompanyats per un equip composat per una càmera i una persona 

responsable de qüestions de seguretat i logística durant tot el viatge. A més, tots ells hauran de gravar els 

seus viatges, i amb tot el material obtingut dels seus enregistraments es muntarà una 'road movie' 

posteriorment. 

 

Si estàs interessat en participar, només has de tenir entre 18 i 30 anys i gravar un vídeo d'un minut de durada 

en què exposis els teus motius per ser un/a de les candidates elegides. 

D'entre tots els i les joves que enviïn el seu vídeo, s'escolliran 16 finalistes que hauran d'acudir a Brussel·les 

entre el proper 30 de març i el 2 d'abril per participar en una sessió de formació prèvia. I d'aquesta sessió 

formativa sortiran els vuit joves escollits ja aparellats i amb una ruta assignada. 

 

Tots els candidats han de també tenir la seva documentació europea en regla i ser capaços d'expressar-se i 

interactuar en un nivell bàsic d'anglès.  

 

El període de recepció de candidatures estarà obert fins al proper 11 de febrer. 

 

Més informació: 

http://www.aprendemas.com/es/blog/mundo-educativo/recorre-europa-en-minibus-consigue-tu-plaza-en-the-

road-trip-project-de-la-ue/?utm_source=social&utm_medium=facebook&utm_campaign=contenidos-road-trip 

https://roadtriproject.eu/ 

 

 

http://www.aprendemas.com/es/blog/mundo-educativo/recorre-europa-en-minibus-consigue-tu-plaza-en-the-road-trip-project-de-la-ue/?utm_source=social&utm_medium=facebook&utm_campaign=contenidos-road-trip
http://www.aprendemas.com/es/blog/mundo-educativo/recorre-europa-en-minibus-consigue-tu-plaza-en-the-road-trip-project-de-la-ue/?utm_source=social&utm_medium=facebook&utm_campaign=contenidos-road-trip
https://roadtriproject.eu/
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CONCURS FOTOGRÀFIC “EUROPA, UN PATRIMONI DE TOTS” 

Les institucions europees a Espanya, en col·laboració amb la Subdirecció General de Cooperació i Promoció 

de la Cultura del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD), convoquen el Concurs de fotografia "Europa, 

un patrimoni de tots", amb motiu de la celebració de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural en aquest 2018.  

 

El concurs "Europa, un patrimoni de tots" pretén implicar els ciutadans europeus, residents a Espanya, en els 

objectius de l'Any europeu: l'intercanvi i la valoració del patrimoni cultural d'Europa com a recurs compartit, 

conscienciar sobre la importància de la nostra història i els nostres valors comuns, reforçar el sentiment de 

pertinença a un espai comú, sensibilitzar sobre la nostra història i fomentar el diàleg intercultural. 

 

 

Requisits de participació 

En el concurs podrà participar qualsevol ciutadà europeu major de 18 anys resident a Espanya, qui podrà 

presentar únicament una fotografia que haurà de mostrar espais d'interès, tradicions, costums, art, folklore, 

gastronomia, etc., pertanyents a qualsevol lloc de la UE i, a més, ha de contribuir a sensibilitzar l'opinió 

pública respecte a un dels nou aspectes explicats en les bases del concurs. 

L’últim dia per presentar la fotografia i omplir el formulari és el 19 de febrer de 2018. 

 

 

Més informació a: 

https://ec.europa.eu/spain/news_171128_photo-contest_es 

https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/release_171214_competition-rules.pdf 

concursofotoseuropa@asecom.es 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/spain/news_171128_photo-contest_es
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/release_171214_competition-rules.pdf
mailto:concursofotoseuropa@asecom.es
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DESCOBREIX INDONESIA I LES SEVES TRADICIONS EXÒTIQUES AMB LES BEQUES DAMASISWA 

 

Voldries descobrir Indonèsia? El Govern Indonesi convoca un programa destinat a joves estrangers que 

desitgin estudiar l'idioma i la cultura d'aquest país del Sud-est Asiàtic. 

 

Els i les joves que resultin seleccionats podran estudiar l'idioma, la cultura, l'art i les tradicions indonèsies en 

alguna de les 72 universitats que participen aquest any en aquest interessant programa de beques. Aquest 

programa de beques va destinat exclusivament a joves que tinguin entre 17 i 35 anys d'edat i que, 

preferiblement, siguin estudiants i tinguin completats estudis d'Educació Secundària com a mínim. 

 

El termini de sol•licituds tanca el 18 de febrer de 2018. 

Les entrevistes als i a les candidates que resultin seleccionats es duran a terme entre el 19 de febrer i el 9 de 

març de 2018. L'arribada dels candidats triats a Jakarta està prevista per a finals del mes d'agost. 

 

 

Més informació a: 

http://www.aprendemas.com/es/blog/becas/descubre-indonesia-y-sus-exoticas-tradiciones-con-las-becas-

darmasiswa-2/?utm_source=social&utm_medium=facebook&utm_campaign=contenidos-indonesia 

http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id/login 

 

 

 

BEQUES PER ESTUDIAR A LA UNIVERSITAT A HOLANDA 
 
La VU Amsterdam Summer School, que forma part de la Vrije Universiteit Amsterdam, una universitat de 

recerca internacionalment reconeguda, ofereix deu beques completes per a estudiants internacionals. 

Aquestes beques estan disponibles per cursar estudis de grau, màster i doctorat. 

L'objectiu de les beques és donar suport a estudiants excel•lents que contribueixin activament a la seva 

comunitat i / o societat. 

 

Els cursos s'imparteixen en grau, grau avançat i màster, i són adequats tant per als estudiants com per al 

personal i professionals de doctorat. 

http://www.aprendemas.com/es/blog/becas/descubre-indonesia-y-sus-exoticas-tradiciones-con-las-becas-darmasiswa-2/?utm_source=social&utm_medium=facebook&utm_campaign=contenidos-indonesia
http://www.aprendemas.com/es/blog/becas/descubre-indonesia-y-sus-exoticas-tradiciones-con-las-becas-darmasiswa-2/?utm_source=social&utm_medium=facebook&utm_campaign=contenidos-indonesia
http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id/login
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Els requisits d'entrada són: 

1. Grau universitari: com a mínim inscrit en el primer any d'estudis; 

2. Grau universitari avançat: almenys inscrit en el segon curs d'estudis; 

3. Màster: almenys inscrit en l'últim any dels estudis de grau - els professionals han de tenir un títol de 

llicenciatura. 

 

Les beques cobreixen la matrícula complerta i l’allotjament d’un curs. 

 

La sol•licitud es fa a través del següent formulari: 

https://fd20.formdesk.com/vu-onlinepayment/soz-summerschool-scholarshipapplication 

 

 

Més informació a: 

http://www.mladiinfo.eu/2017/12/27/vu-amsterdam-summer-school-scholarship-international-students-

netherlands-2018/ 

https://bachelors.vu.amsterdam/en/summer-school/scholarship/index.aspx 

 

 

 

VIATGE A LA SOSTENIBILITAT A FRANÇA 

L'objectiu principal d'aquest projecte és crear una comprensió i conscienciació de la Joventut en els Drets 

Humans, des del dret a la mobilitat i el dret a estar aquí, a través de la trobada de joves procedents de 

procedències molt diverses. 

 

El projecte es durà a terme a Le Mans, França, del 8 al 17 d’abril. 

 

Objectius específics: 

• Donar la possibilitat als i a les joves d'experimentar accions reals i reflexionar-hi. 

• Donar suport als i a les joves per comprendre que realment tenen un poder actiu en el món on viuen. 

• Proporcionar un lloc segur per als i a les joves per defensar els seus propis drets o els drets de les persones 

que els i les envolten. 

• Crear un espai d'intercanvi per a joves procedents de diferents procedències, cultures, països i experiències 

migratòries. 

• Desenvolupar materials de vídeo que puguin ser utilitzats pels i per les participants a les seves 

organitzacions / comunitats un cop tornen. 

https://fd20.formdesk.com/vu-onlinepayment/soz-summerschool-scholarshipapplication
http://www.mladiinfo.eu/2017/12/27/vu-amsterdam-summer-school-scholarship-international-students-netherlands-2018/
http://www.mladiinfo.eu/2017/12/27/vu-amsterdam-summer-school-scholarship-international-students-netherlands-2018/
https://bachelors.vu.amsterdam/en/summer-school/scholarship/index.aspx
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Més informació a: 

http://viajealasostenibilidad.org/erasmus-plus/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewrE880w0dEhjiLbCAybd5hYAAtdjHXHQLWhpz3HPQ-

XzIDw/viewform 

 

 

 

SVE DE LLARGA DURADA A ÀUSTRIA “OPEN CULTURE HALL 2018” 

Kulturlabor Stromboli és una institució cultural a Hall, al Tirol, una ciutat situada al cor dels Alps, que busca a 

un/a voluntària de SVE perquè s’involucri en gairebé tots els processos relacionats amb el funcionament 

quotidià de l’espai cultural independent, des de la venda d’entrades abans dels esdeveniments, a la distribució 

de cartells, preparar els espais per als i a les artistes, i ajudar a la cafeteria. 

Durant els 11 mesos de SVE, el/la jove podrá desenvolupar la seva pròpia activitat que tingui sentit i s'adapti 

al seu programa dins el camp cultural independent.  

El termini per omplir i enviar l’ “application form” és l’11 de febrer. 

 

Més informació a: 

http://www.stromboli.at/index.php/projekte/european-voluntary-service-project1/european-voluntary-service-

project 

https://europa.eu/youth/volunteering/project/5094_es 

http://www.stromboli.at/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=EVS 

 

 

 

 

http://viajealasostenibilidad.org/erasmus-plus/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewrE880w0dEhjiLbCAybd5hYAAtdjHXHQLWhpz3HPQ-XzIDw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewrE880w0dEhjiLbCAybd5hYAAtdjHXHQLWhpz3HPQ-XzIDw/viewform
http://www.stromboli.at/index.php/projekte/european-voluntary-service-project1/european-voluntary-service-project
http://www.stromboli.at/index.php/projekte/european-voluntary-service-project1/european-voluntary-service-project
https://europa.eu/youth/volunteering/project/5094_es
http://www.stromboli.at/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=EVS
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SVE D’1 ANY A ALEMANYA – “EVS placement in JFE Anna Landsberger” 

El centre juvenil Anna Landsberger es centra principalment en programes per a joves locals, cultura i 

processos  d’aprenentatge. En aquest centre juvenil, els i les joves locals acudeixen i dediquen el seu temps 

lliure segons els seus propis interessos. També implementen iniciatives per a una major qualitat del temps 

lliure i per millorar les instal·lacions i serveis en aquest centre juvenil. Els i les usuàries del centre juvenil són 

joves del barri d’entre 10 i 27 anys, molts d’ells amb dificultats econòmiques.  

Als voltants del centre juvenil hi ha dos camps de refugiats que acollen 500 persones cadascun, així com tres 

allotjament de pràctiques, que acollen unes 300 persones cadascun. Per tant, molts dels i de les joves que en 

aquest moment són els seus nous veïns i veïnes i target group del centre juvenil parlen anglès, àrab i farsi. 

Si t’agrada la cultura i treballar amb joves, i voldries viure aquesta experiència a Alemanya, envia el teu CV i la 

carta de motivació abans de l’11 de març. 

 

Més informació a: 

https://europa.eu/youth/volunteering/project/4796_es 

http://www.roter-baum-berlin.de/de/anna-landsberger.html 

evs@roter-baum-berlin.de.  

 

 

 

SVE DE 5 MESOS A PORTUGAL “Youth Going Glocal –Portugal” 

 
Es busca a un voluntari/ària per fer un SVE del 16 de juliol al 3 de desembre  a Cascais, Portugal. Cascais 

serà la Capital Europea de la Joventut 2018 (EYC2018). Sota aquest context, es vol promoure la cooperació 

juvenil a nivell local i internacional connectant els actors rellevants i reforçant el seu sentit de la ciutadania 

europea, explorant i integrant el nou concepte de “ciutadania glocal”. 

 

Aquest projecte té els següents objectius: 

- Crear oportunitats per a joves amb menys oportunitats de convertir-se en actors clau en el sector de 

l'educació global, implicant-los en activitats voluntàries de "ciutadania glocal" rellevants. 

https://europa.eu/youth/volunteering/project/4796_es
http://www.roter-baum-berlin.de/de/anna-landsberger.html
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-Augmentar la qualitat del treball juvenil i augmentar l'eficiència del procés de decisió de la política juvenil 

creant un impuls per a la promoció, la creació de capacitats i la creació de xarxes. 

- Promoure la cooperació juvenil a nivell local i internacional connectant els i les interessades pertinents i 

reforçant el seu sentit de la ciutadania europea, d'acord amb l'esperit de l'EYC2018. 

 

L’últim dia per enviar la candidatura és el 28 de febrer. 

 

Més informació a: 

https://europa.eu/youth/volunteering/project/5048_es 

comunicacio@catalunyavoluntaria.cat 

https://europa.eu/youth/volunteering/project/5048_es
mailto:comunicacio@catalunyavoluntaria.cat

