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BEQUES D’ARTS PLÀSTIQUES 

 

La Fundació Botín convoca 8 Beques d'Arts Plàstiques destinades a la formació, investigació i realització de 

projectes personals en l'àmbit de la creació artística (no treballs teòrics) per a artistes de qualsevol 

nacionalitat. 

De les 8 beques, dues beques es destinaran amb prioritat a espanyols o residents com a mínim cinc anys 

immediatament anteriors a la sol·licitud de la beca menors de 30 anys, per traslladar-se a l'estranger per tal 

de continuar el seu treball, estudi o estada en residència. 

La durada de les beques serà de 9 mesos amb possibilitat de pròrroga. 

Per a aquesta edició de les Beques d'Arts Plàstiques de la Fundació Botín, s’atorgarà una dotació de 23.000 € 

a cadascun dels i de les participants en la convocatòria. 

El termini per sol·licitar les beques finalitza el dia 4 de maig de 2018. 

 

Més informació a: 

https://trabajarporelmundo.org/becas-de-artes-plasticas-de-la-fundacion-botin/ 

https://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-de-artes-plasticas.html 

https://www.fundacionbotin.org/89dguuytdfr276ed_uploads/BECAS%20Y%20TALLERES/BECAS/2018/Bases

%20AAPP%20Esp%202018.pdf 

 

 

https://trabajarporelmundo.org/becas-de-artes-plasticas-de-la-fundacion-botin/
https://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-de-artes-plasticas.html
https://www.fundacionbotin.org/89dguuytdfr276ed_uploads/BECAS%20Y%20TALLERES/BECAS/2018/Bases%20AAPP%20Esp%202018.pdf
https://www.fundacionbotin.org/89dguuytdfr276ed_uploads/BECAS%20Y%20TALLERES/BECAS/2018/Bases%20AAPP%20Esp%202018.pdf
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BEQUES IBEROAMÈRICA A SANTANDER UNIVERSIDADES 
 

Santander Universidades obre el termini per participar en la convocatòria de Beques Iberoamèrica Santander, 

que permeten estudiar en una universitat d'Iberoamèrica. 

Aquest any s'han convocat un total de 933 beques que compten amb l'objectiu de promoure l'intercanvi 

d'estudiants d'universitats espanyoles i de principals universitats iberoamericanes. Les Beques Iberoamèrica 

ofereixen una dotació de 3.000 euros per dur a terme estades d'un semestre acadèmic (sis mesos) en una 

Universitat d'Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic, Portugal, Puerto Rico, Perú i Uruguai. 

El termini per sol·licitar les beques finalitza el dia 31 de maig de 2018. 

 

Més informació a: 

https://trabajarporelmundo.org/1000-becas-para-estudiar-en-universidades-de-iberoamerica/ 

https://www.agora-santander.com/profil/527a4fd8e04ecc1d6c8e5303 

https://becas.agora-santander.com/user/grado2018/home 

https://trabajarporelmundo.org/1000-becas-para-estudiar-en-universidades-de-iberoamerica/
https://www.agora-santander.com/profil/527a4fd8e04ecc1d6c8e5303
https://becas.agora-santander.com/user/grado2018/home
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40 BEQUES A LA UNIVERSITAT DE CATANIA, SICILIA 

La Universitat de Catania ha publicat la convocatòria de 40 beques per a estudiants internacionals que 

desitgen cursar estudis de grau o un programa de llicenciatura en qualsevol dels camps d’estudi oferts en 

aquesta universitat de Sicília pel curs 2018/2019. 

 

- 20 beques d'estudis per valor de 1.500,00 € estan disponibles per als estudiants internacionals que 

vulguin inscriure's en un programa de Grau, Màster o Unicicle que ofereix la Universitat. 

- 10 beques d'estudis per valor de 1.500,00 € estan disponibles per als estudiants internacionals que 

vulguin inscriure's en els següents cursos de Màster: Física (Fisica), Enginyeria Química per a la 

sostenibilitat industrial, Enginyeria d'Automàtica i Control de Sistemes Complexos, Enginyeria Elèctrica, 

Política Global i Relacions euromediterrànies 

- 10 beques d'estudis per valor de 1.500,00 € estan disponibles per a estudiants procedents de la 

República d'Albània, Bòsnia i Hercegovina, Fyrom, Kosovo i Montenegro que vulguin inscriure's en 

algun programa de Grau, Màster o Unicicle que ofereix la Universitat. 

 

 

Més informació: 

https://www.unict.it/en/news-events/study-grants-international-students 

http://www.unict.it/bandi/diritto-allo-studio/study-grants-international-students-borse-di-studio-favore-di-studenti 

http://serviziwebcea.unict.it/domanda-borsa/ 

 

 

https://www.unict.it/en/news-events/study-grants-international-students
http://www.unict.it/bandi/diritto-allo-studio/study-grants-international-students-borse-di-studio-favore-di-studenti
http://serviziwebcea.unict.it/domanda-borsa/
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BEQUES PER ESTUDIAR A COLÒMBIA 

L'Institut Colombià de Crèdit Educatiu i Estudis en l'Exterior (ICETEX) convoca Beques per estudiar a 

Colòmbia dirigides a estudiants estrangers. 

Les beques van adreçades a estudiants de tots els països cooperants amb Colòmbia, exceptuant ciutadans 

equatorians i ciutadans peruans, ja que hi ha uns programes concrets de ICETEX dirigits a ells. 

Les beques començaran a partir del primer semestre de 2018 i es podran estudiar diferents nivells: doctorat, 

especialització o màster. 

Les beques de ICETEX ofereixen una dotació equivalent a 3 salaris mínims legals mensuals vigents a 

Colòmbia. A això, s'hi suma una assignació per a llibres i materials, despeses d'instal·lació, matrícula, 

assegurances, així com un ajut per despeses ocasionades. 

 

Més informació : 

https://trabajarporelmundo.org/colombia-convoca-becas-para-extranjeros-estudiar-en-colombia/ 

https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-

co/becas/extranjerosencolombia/becasparaposgrado/convocatoriageneral.aspx 

 

 

https://trabajarporelmundo.org/colombia-convoca-becas-para-extranjeros-estudiar-en-colombia/
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/extranjerosencolombia/becasparaposgrado/convocatoriageneral.aspx
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/extranjerosencolombia/becasparaposgrado/convocatoriageneral.aspx
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BEQUES INTERNACIONALS DE LA UNIVERSITAT DE WESTMINSTER, REGNE UNIT 

La Universitat de Westminster ha llançat una convocatòria de beques internacionals per a estudiants 

excepcionals de qualsevol país del món que vulguin cursar estudis de màster en la seva Universitat del Regne 

Unit. 

La Universitat de Westminster és una organització internacional amb una comunitat diversa d'estudiants i el 

personal al cor d'una ciutat global. Es troba situat a l'oest de la ciutat de Londres i al nord del riu Tàmesi. 

Aquestes beques cobreixen les taxes de matrícula al complet. A més ofereixen allotjament i cobreixen algunes 

despeses així com els vols d'anada i tornada. 

 

Més informació: 

https://trabajarporelmundo.org/becas-internacionales-de-la-universidad-de-westminster-reino-unido-2/ 

https://www.westminster.ac.uk/study/fees-and-funding/scholarships/westminster-full-international-scholarship 

https://trabajarporelmundo.org/becas-internacionales-de-la-universidad-de-westminster-reino-unido-2/
https://www.westminster.ac.uk/study/fees-and-funding/scholarships/westminster-full-international-scholarship
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PRÀCTIQUES EN EMPRESES PER TITULATS 

 
El programa FARO té com a finalitat la realització de pràctiques formatives en empreses de l'estranger per a 

estudiants universitaris. Amb això, es facilita un primer contacte amb la realitat professional en un context 

internacional i es contribueix a augmentar l'ocupacionalitat dels i de les futurs estudiants. 

 

Aquest programa ofereix ajudes per al foment de la mobilitat d'estudiants d'universitats espanyoles mitjançant 

pràctiques formatives en empreses d'Europa, Estats Units, Canadà, Àsia i Oceania. 

 

Més informació a: 

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-

ayudas/practicas-empresas-organismos/faro-estudiantes.html 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9180 

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha/998758-informacion-comun/Movilidad.pdf 

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/practicas-empresas-organismos/faro-estudiantes.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/practicas-empresas-organismos/faro-estudiantes.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9180
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FORMACIÓ RENUMERADA AL TRIBUNAL DE COMPTES EUROPEU 

El Tribunal de Comptes Europeu organitza tres sessions de pràctiques per any en àmbits d'interès per al seu 

treball. Els períodes de pràctiques poden ser de com a màxim tres, quatre o cinc mesos. Poden ser 

remunerats (1120 € / mes) o no remunerats, en funció dels crèdits pressupostaris disponibles. 

 Les tres sessions s'organitzen cada any amb les següents dates d'inici: 

- 1 de febrer, 

- 1 maig, 

- 1 de setembre. 

Per poder optar a un període de pràctiques, els sol·licitants han de: 

- ser nacional d'un dels Estats membres de la Unió Europea, excepte quan l'autoritat designada hagi 

concedit una excepció; 

- tenir un diploma de nivell universitari reconegut que permeti accedir al grup de funcions AD (*) tal 

com es defineix a l'Estatut dels funcionaris de la Unió Europea o haver realitzat com a mínim quatre 

semestres d'estudis universitaris en un àmbit d'interès per a la Cort; 

- desitjar obtenir una formació pràctica relacionada amb un dels àmbits d'actuació del Tribunal de 

Comptes; 

- no haver-se beneficiat d'un període de pràctiques en qualsevol institució o organisme de la UE; 

- tenir un coneixement profund d'una llengua oficial de la Unió Europea i un coneixement satisfactori 

d'almenys un altre idioma oficial de la Unió Europea. 

 

Més informació a: 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx?sID=9 

 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx?sID=9
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SUMMER SUNSHINE SCHOOL, 6 SETMANES A ALGÈRIA 

L'associació AIESEC promou un projecte de 6 setmanes que consisteix a oferir als i a les joves algerians un 

conjunt divers d'oportunitats d'aprenentatge d'idiomes que els permetrà conèixer el món i explorar noves 

cultures dins de la seva pròpia aula i els esdeveniments que s’organitzen.  

També és una oportunitat perquè els i les joves que s’adhereixen al projecte « Summer Sunshine School » 

desenvolupin habilitats personals, professionals i de qualitat a través de tallers realitzats per entrenadors 

professionals. 

 

Més informació a: 

https://aiesec.org/opportunity/893871 

 

 

https://aiesec.org/opportunity/893871
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CAMP DE TREBALL AL MARROC 

“Viaje a la sostenibilidad” organitza un camp de treball a Casablanca, al Marroc, on participaràs durant un 

període entre dues setmanes i un mes sencer, i on tindràs l'oportunitat de submergir-te en la cultura i en la 

forma de vida àrab. Pots col·laborar de moltes maneres: donant suport lingüístic als nens i a les nenes, 

participant en la construcció i manteniment d'escoles i espais de joventut, manteniment i conservació de 

patrimoni històric i molt més. 

El camp de treball suposa una dedicació de 4 hores diàries durant 5 dies a la semana, treballant en un equip 

internacional. No et preocupis si no tens experiència en aquest tipus d'activitats, simplement porta ganes 

d'aprendre alguna cosa nova.  

Els caps de setmana els tens lliures i et convidem a descobrir les ciutats i pobles. A més tindràs l'oportunitat 

de viatjar i visitar altres ciutats com Marràqueix. 

Menjar i allotjament estan coberts per l'organització d'acollida. També els desplaçaments als espais de treball 

si fos necessari. Només t’'has de fer càrrec del viatge des d'Espanya fins al Marroc, i del cost de participació 

d'aquest camp de treball, que és de 80 Euros. 

 

Més informació: 

http://intercambios.info/proyecto/campo-de-trabajo-en-marruecos-para-sumergirte-en-la-cultura-y-en-la-forma-

de-vida-arabe/ 

contacto@viajealasostenibilidad.org 

 

http://intercambios.info/proyecto/campo-de-trabajo-en-marruecos-para-sumergirte-en-la-cultura-y-en-la-forma-de-vida-arabe/
http://intercambios.info/proyecto/campo-de-trabajo-en-marruecos-para-sumergirte-en-la-cultura-y-en-la-forma-de-vida-arabe/
mailto:contacto@viajealasostenibilidad.org
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ART IN ACTION!!! INTERCANVI JUVENIL A ÀUSTRIA 

InterAktion està buscant 8 jove, entre 16 i 30 anys dels quals 2 group leaders (sense límit d'edat) per 

participar en aquest intercanvi, des del 25 de maig fins al 3 de juny, sobre el desenvolupament personal a 

través de l'art i la creativitat en un paisatge verd de les muntanyes austríaques on compartir l'experiència amb 

joves d'altres països d'Europa.  

 

Condicions: 

- 270 € de transport; 

- despeses d'allotjament i menjar coberts; 

- cal fer-se soci de l'associació El Uali i Aktive Kosmos. 

 

Anima't i contacta’ls-hi per privat com més aviat possible. 

BE Aktive !! BE KOSMOS !! 

 

Més informació a: 

https://www.facebook.com/interaktionverein/  

 

https://www.facebook.com/interaktionverein/
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SVE D’UN ANY A POLÒNIA 

L'Associació Postcard busca 5 voluntaris proactius i energètics interessats en el teatre, la fotografia, la 

videoconferència i la comunicació social que estan disposats a desafiar-se durant 12 mesos a Polònia. 

 

El/la voluntari/ària es converteix en membre actiu del seu equip i totes les seves idees seran fonamentals. Ja 

sigui un concert, una performance o un taller, podeu seguir les vostres idees i posar en pràctica les vostres 

habilitats manuals i de gestió. 

 

L'associació es dedica a nombrosos projectes artístics: l'organització de Wertep, un festival de teatre 

internacional i moltes activitats artístiques i educatives com tallers a escoles i esdeveniments amb la 

comunitat local. Volen que els seus voluntaris participin activament en totes les etapes de realització dels 

projectes, des de la idea fins a la concretització i la promoció. Aquesta és una oportunitat perfecta per 

experimentar la vida laboral quotidiana amb una associació cultural. 

 

Els voluntaris col·laboraran amb la companyia de teatre de l'associació, A3Teatr, a la creació d'actuacions; 

estaran involucrats en el procés manual de creació de vestits i escenografies per a la part participant. Serà 

una oportunitat sorprenent de viatjar per tot Polònia i l'estranger, portant actuacions a festivals i 

esdeveniments internacionals. 

 

Més informació: 

www.a3teatr.pl 

www.wertepfestival.pl 

 fb: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep / International Theatre Festival 

 

http://www.a3teatr.pl/
http://www.wertepfestival.pl/
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CONCURS PER VIATJAR GRATIS 

Wow Air, l'aerolínia islandesa, ha publicat una convocatòria on busca dues persones que vulguin viatjar pel 

món durant aquest estiu. L'aerolínia pagarà 4.000 dòlars al mes a cada participant durant 3 mesos. 

Les persones seleccionades, hauran d'escriure per al blog de la companyia així com fer vídeos dels viatges i 

les experiències i aventures que estiguin vivint. 

La convocatòria, sota el nom de WOW Travel Guide, començarà a Islàndia de l'1 de juny al 15 d'agost, on 

rebran un salari mensual i viuran en un apartament al centre de Reykjavik, la capital islandesa. 

Aquest apartament funcionarà com a camp base, el punt de partida a tots els viatges que realitzin durant el 

període de la convocatòria. Aquesta destinació ha estat escollit per ser la ciutat on es troba la seu de Wow Air. 

Des d'aquí, podran viatjar a diferents destinacions d'Europa i Amèrica del Nord, i fins i tot podran explorar 

Islàndia, una terra amb molt potencial per als aventurers. 

A més dels 4.000 dòlars mensuals que rebrà cada un dels participants, la convocatòria també cobreix les 

despeses de l'apartament, transport i altres tours que es realitzen a Islàndia. 

Si vols ser un dels seleccionat per viatjar pel món amb un salari de 4.000 dòlars, has d'inscriure't a la pàgina 

web de WOW Travel Guide. Hauràs de pujar un vídeo de dos minuts donant consells per viatjar a la teva 

ciutat natal. 

 

Més informació: 

https://trabajarporelmundo.org/2-personas-para-viajar-por-el-mundo-con-un-sueldo-de-4-000-dolares-

mensuales/ 

https://travelguide.wowair.com/ 

 

 

 

https://trabajarporelmundo.org/2-personas-para-viajar-por-el-mundo-con-un-sueldo-de-4-000-dolares-mensuales/
https://trabajarporelmundo.org/2-personas-para-viajar-por-el-mundo-con-un-sueldo-de-4-000-dolares-mensuales/
https://travelguide.wowair.com/

