
 



 

TALLER D’ART CULTURA I CREACIÓ 
930130256 

www.taccbcn.com 

veronica.peral@taccbcn.com 

 

SVE D’UN ANY A POLÒNIA "Do it toghether! Intercultural dialogue and artistic creation" 
 

Taller d'Art, Cultura i Creació busca un/a voluntari/ària per a un projecte d'un any a Hajnòwka, Polònia, i que 

tindrà lloc entre el 15 de novembre de 2018 i el 15 de novembre de 2019. Les activitats amb l’associació 

cultural “Postcard” on es realitzarà el projecte, es centren en treballar entre la comunitat organitzant activitats 

artístiques i educatives per desenvolupar la consciència de les persones i mantenir viu el valor de la cultura.  

A través de l'associació i la seva companyia de teatre, A3Teatr, es vol promoure la cultura polonesa popular i 

contemporània dins i fora del país tant en espais culturals com no oficials. Seguint aquest objectiu, organitzen 

actuacions, concerts, tallers i esdeveniments en cooperació amb altres associacions i entitats empresarials. 

Algunes de les seves activitats principals són: 

- Organització del Festival Internacional de Teatre WERTEP (www.wertepfestival.pl); 

- Activitats d’educació artística per grups de joves; 

- Consultories i assistència formativa per professionals  (www.stowarzyszenie.podlasie.pl / i 

www.artprojekty-skibinski.pl;  

- Organització de residències artístiques on artistes poden trobar-se i centrar-se en crear i compartir les 

seves experiències; 

- Cooperació voluntària a nivell local o internacional. 

 

Més informació a: 

internationalprojects@taccbcn.com 

http://www.wertepfestival.pl/
http://www.stowarzyszenie.podlasie.pl/
https://trabajarporelmundo.org/1000-becas-para-estudiar-en-universidades-de-iberoamerica/
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BEQUES ENDEAVOUR PER ESTUDIAR A AUSTRÀLIA 

El Departament d'Educació i Formació del Govern Australià obre la convocatòria  per sol·licitar beques 
d'estudi de grau, màster i doctorats, així com pràctiques professionals o d’investigació. 

Les beques d’Endeavor tenen com a objectiu construir la reputació d'Austràlia per l'excel·lència en la provisió 
d'educació i recerca, recolzar la internacionalització dels sectors australians d'educació superior i recerca i 
oferir oportunitats d'alt rendiment de les oportunitats a l'estranger i a Austràlia per augmentar la seva 
productivitat i experiència en el camp. 

Els estudiants rebran una ajuda econòmica per cobrir despeses de viatge i trasllat, així com una dotació 
mensual en funció de la modalitat escollida. La duració de les beques pot ser d'entre un mes a dos anys. 

 

Més informació a: 

https://goo.gl/NE2ZgJ 

 

 

https://goo.gl/NE2ZgJ
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VOLUNTARIAT DE 10 MESOS A BÈLGICA 

 
L'associació Mundus busca 4 voluntaris/àries majors de 18 anys (sense límit d'edat) que vulguin ajudar i 
formar part de la comunitat de L´Arche Internationale a Brussel·les, un centre d'atenció i convivència per a 
persones amb diversitat funcional, de setembre de 2018 a juliol de 2019. 
 
Aquest projecte no és un SVE (pel que si ja has fet un també pots sol·licitar-ho) però cobreix les despeses 
bàsiques (viatge, allotjament, menjar, pocket money, curs d'idioma...).  
 
L´Arche és una federeció internacional que gestiona diferents projectes per a persones amb discapacitat 
intel·lectual. En L´Arche participen voluntaris/àries de tot el món que, juntament amb les persones amb 
diversitat funcional, conviuen i aprenen uns d'uns altres. 
 
Algunes de les activitats són: 
– Cuidar i acompanyar a adults amb discapacitat intel·lectual en les seves activitats específiques;. 
– Recolzar-los en el contacte amb l'entorn social (famílies, amics, organitzacions locals que cooperen amb 
l´Arche, etc.); 
– Ajudar-los en les seves tasques domèstiques i en les seves activitats diàries (tallers d'artesania, d'expressió 
corporal, etc.); 
– Animació durant el seu temps lliure i d'oci; 
– Organitzar tot tipus d'activitats amb altres membres de la comunitat, obrint contactes amb altres 
organitzacions que treballen en el camp de l'exclusió; 
– Treballar amb un equip multicultural de persones de diferent procedència social, cultural i filosòfica. 
 

Més informació a: 

https://goo.gl/neuHVJ 

envios@asociacionmundus.com 

 

https://goo.gl/neuHVJ
mailto:envios@asociacionmundus.com
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CONCURS SPOTAHOME 
 

“Spotahome” ha posat en marxa un concurs adreçat a joves de 18 a 22 anys d'edat que desitgin viure i 

conèixer una ciutat durant 4 mesos, oferint l'oportunitat d'obtenir allotjament gratuït durant aquests 4 mesos a 

la ciutat que vulguin. 

Per participar en aquest concurs, s’ha de pujar un vídeo o fotografia mostrant quina bogeria series capaç de 

fer per viure 4 mesos gratis a la ciutat que sempre has somiat. 

El vídeo haurà de tenir un durada màxima de 60 segons. Si puges una foto, pots provar amb un collage o una 

composició fotogràfica. 

Convenç al món que tu mereixes viure en aquestes ciutat i viure-hi durant 4 mesos sense pagar lloguer. 

 

Més informació a: 

https://trabajarporelmundo.org/alojamiento-gratuito-durante-4-meses-en-la-ciudad-que-tu-quieras/ 

https://rent.spotahome.com/es/4-meses-juntos 

 

https://trabajarporelmundo.org/alojamiento-gratuito-durante-4-meses-en-la-ciudad-que-tu-quieras/
https://rent.spotahome.com/es/4-meses-juntos
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BEQUES AL JAPÓ AMB CANON 

La Fundació Cànon Europa convoca 15 beques d'investigació al Japó. 

Cànon Foundation Europe és una institució que promou l'intercanvi cultural internacional, i en particular 

s'involucra en el desenvolupament de les relacions científiques entre Europa i Japó. Amb aquestes beques, 

estudiants japonesos poden investigar a Europa i estudiants europeus poden dur a terme investigacions al 

Japó. 

 

Més informació a: 

https://trabajarporelmundo.org/15-becas-para-la-investigacion-en-japon-de-la-fundacion-canon/ 

https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/ 

https://forms.canonfoundation.org/register.php?_ga=2.8249202.1972030401.1526983211-

238022826.1526983211 

 

 

https://trabajarporelmundo.org/15-becas-para-la-investigacion-en-japon-de-la-fundacion-canon/
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
https://forms.canonfoundation.org/register.php?_ga=2.8249202.1972030401.1526983211-238022826.1526983211
https://forms.canonfoundation.org/register.php?_ga=2.8249202.1972030401.1526983211-238022826.1526983211
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FORMACIÓ A XINA AMB HUAWEI 

Huawei Espanya ha llançat la sisena edició del seu programa de beques de formació a la Xina "El Futur de les 

TIC" dirigit a estudiants de segon i tercer curs d'Enginyeria de Telecomunicacions o Informàtica de fins a 26 

anys de qualsevol universitat espanyola. 

Durant dues setmanes, els/les 10 estudiants seleccionats/ades per participar en aquesta sisena edició 

gaudiran d'una estada formativa a la seu central d'Huawei, a Shenzhen i a Pequín (Xina). 

Huawei impartirà a aquests/es estudiants un programa formatiu al voltant de Cloud Computing, Big Data o 

xarxes 5G amb l'objectiu d'aportar un valor afegit als seus currículums i una visió del funcionament i estratègia 

d'una multinacional líder al sector de Tecnologies de la Informació i Comunicació. 

 

Més informació a: 

https://intereconomia.com/tendencias/educacion/huawei-lanza-becas-para-alumnos-espanoles-en-china-

20180518-1308/ 

http://www.elfuturodelastic.com/ 

 

https://intereconomia.com/tendencias/educacion/huawei-lanza-becas-para-alumnos-espanoles-en-china-20180518-1308/
https://intereconomia.com/tendencias/educacion/huawei-lanza-becas-para-alumnos-espanoles-en-china-20180518-1308/
http://www.elfuturodelastic.com/
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BEQUES A LEICESTER PER DESCOBRIR MUSEUS 

 

La Universitat de Leicester ha convocat dues 'beques obertes' dotades amb una quantia de 3.000 lliures 

cadascuna (3.441 euros), i que van destinades a alumnes procedents de qualsevol país del món que vulguin 

començar un postgrau en la seva Escola d'Estudis Museístics de cara al proper curs acadèmic. 

 

Per poder concórrer a aquesta convocatòria de beques tan sols cal emplenar i enviar el formulari de sol·licitud 

disponible a la pàgina web de la Universitat de Leicester abans del proper 30 de juny. 

 

 

Més informació a: 

https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/dia-internacional-de-los-museos-becas-para-adentrarse-en-

galerias-de-arte-80087 

https://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/postgraduate-study/Funding/diversity-and-open-

scholarships/diversity-scholarships/diversity-scholarships-application-form 

 

https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/dia-internacional-de-los-museos-becas-para-adentrarse-en-galerias-de-arte-80087
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/dia-internacional-de-los-museos-becas-para-adentrarse-en-galerias-de-arte-80087
https://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/postgraduate-study/Funding/diversity-and-open-scholarships/diversity-scholarships/diversity-scholarships-application-form
https://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/postgraduate-study/Funding/diversity-and-open-scholarships/diversity-scholarships/diversity-scholarships-application-form
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SVE DE CURTA DURADA A CROÀCIA 

Eko Centar Latinovac busca voluntaris/àries d'Espanya interessats/ades en el medi ambient, el 

desenvolupament sostenible, la permacultura, les diferències culturals i la vida a la zona rural, per al seu 

projecte de SVE de curta durada a Latinovac, Croàcia, i que tindrà lloc del 01.08 al 28.09.2018.  

Latinovac, amb menys de 60 habitants, és un dels pobles més petits de Croàcia. Per aquest motiu, busquen 

voluntaris/àries disposats/ades a viure a la zona rural, dins d'un grup internacional de voluntaris/àries. 

Les activitats que es duran a terme són: 

- Promoció i educació de la permacultura: pràctica en propietats locals, jardineria, gestió de residus i 

reciclatge, construcció ecològica...; 

- Formació d'estil de vida saludable: tallers alimentaris saludables, jardineria, recopilacions internacionals, 

senderisme i ciclisme...; 

- Intercanvi intercultural: esdeveniments interculturals que involucren a la comunitat local; 

- Projectes personals del/de la voluntari/ària; 

- Fall Fest. 

A més, els i les voluntàries han de ser creatius, comunicatius, oberts a les diferències, disposats a viure a la 

zona rural i compartir coneixements i informació sobre la seva cultura i el seu país. També amb esperit 

comunitari i d’equip, participants actius, adaptables i disposats/ades a treballar en la promoció de la mobilitat i 

el projecte en els mitjans socials. 

 

Més informació: 

https://europa.eu/youth/volunteering/project/6648_en 

evslatinovac@gmail.com 

https://europa.eu/youth/volunteering/project/6648_en
mailto:evslatinovac@gmail.com
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COS EUROPEU DE SOLIDARITAT A ACIREALE, SICILIA “Mistero Bufflo” 

L’entitat siciliana Circolo Arci Babilonia busca dos voluntaris/àries pel seu projecte SVE “Mistero Bufflo” de 9 

mesos. 

 

El projecte SVE "Mistero Buffo" inclou activitats relacionades amb:  

- Art i cultura: tallers artístics, esdeveniments de pel·lícules, biblioteca, teatre, sala de música, llengües 

estrangeres, esdeveniments de música i teatre i suport al festival internacional de curtmetratges 

Magma;  

- Medi ambient: projectes mediambientals i educatius en escoles de primària i escoles de secundària, 

gestió d'un centre turístic a la reserva natural "La Timpa";  

- Immigració i diversitat cultural: aprenentatge intercultural (curs d'idioma italià per a immigrants, taller 

de teatre intercultural, trobades interculturals i festes, club de conversa d’anglès, esdeveniments de 

cinema en llengua original);  

- Promoció de la mobilitat juvenil europea: activitats promocionals d'oportunitats de mobilitat europea i 

SVE.  

 

A més, els/les voluntaris/àries podran proposar i desenvolupar projectes personals i aquesta possibilitat 

d'executar els seus propis projectes serà un factor clau per a aquest camí d'aprenentatge. 

 

Més informació: 

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/5559_en 

! Cal registrar-se per veure més detalls. 

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/5559_en
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/5559_en
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SVE D’UN ANY A FRANÇA “Mobilité et culture” 

L’entitat francesa MJC busca a dos voluntaris/àries europees per unir-se al seu equip i esdevenir 

"ambaixadors/es de mobilitat". 

MJC vol configurar el programa ERAMUS+ a Saix perquè pensen que donar la benvinguda als i a les joves 

voluntaris és la millor manera de conscienciar els i les joves dels beneficis del multiculturalisme i el 

descobriment d'altres cultures. Aquest programa donarà vida a les seves accions orientades als i a les joves. 

Objectius: 

- Promoure la mobilitat internacional al territori i, en particular, l’ERASMUS+; 

- Ajudar al desenvolupament de xarxes d'informació juvenil a la zona; 

- Desenvolupar un projecte amb un tema cultural per a la joventut; 

- Crear un esdeveniment cultural. 

 

Els/les voluntaris/àries europeus/es participaran en els diferents projectes que posaran en marxa durant tot 

l'any (festius, campaments juvenils, activitats culturals, esdeveniments esportius...).  

 

Més informació: 

mjccsa81@gmail.com 

https://europa.eu/youth/volunteering/project/4518_en 

 

mailto:mjccsa81@gmail.com
https://europa.eu/youth/volunteering/project/4518_en

