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VIATJAR A ISLÀNDIA I APRENDDRE L’IDIOMA 

El Ministeri d'Educació, Ciència i Cultura d'Islàndia atorga anualment una sèrie de beques per a estudis en 

islandès com a segona llengua en la Universitat d'Islàndia, Reykjavík. El programa de beques és administrat 

per l'Institut Árni Magnússon d'Estudis Islandesos.  

Aproximadament 15 beques estan disponibles per al període comprès entre l'1 de setembre de 2019 i el 30 

d'abril de 2020. 

Les beques s’adrecen a estudiants d’Islandès modern, i consta de camps d’estudi teòric i pràctic, ja que per 

una banda, els i les estudiants es formen en parlar, llegir i escriure Islandès modern, i per una altra banda, 

s’endinsa en aspectes més acadèmics de la llengua, literatura i història d’Islàndia. 

El termini per demanar les beques són l’1 de desembre de 2018. 

 

Més informació a: 

http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en 

 

http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en
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OCUPACIÓ A DISNEY CRUISE LINE 
 

Disney Cruise Line és una de les empreses on pots viatjar i treballar a bord d'un creuer. 

Aquesta línia de creuers internacional ofereix grans oportunitats d'ocupació per a aquelles persones que 

vulguin unir-se a la companyia. Els llocs d'ocupació són molt variats i aniran en funció de la demanda de la 

naviliera. 

En general, hi ha oportunitats per a personal de restauració (cuiners, cambrers, ajudants de cuina, bàrman ...) 

recursos humans, tripulants de cabina, personal per a botigues, entrenadors i socorristes, monitors infantils, 

fotògrafs, recepcionistes, mecànics, personal de neteja, músics, djs, metges, infermers, ... així com altres 

professionals que van a bord d'aquests creuers. 

El perfil requerit és el d'una persona educada, responsable, dinàmica, amb habilitats de cooperació en equip i 

sobretot, que no li importi viatjar. Una bona presència i disponibilitat completa també són fonamentals. 

 

Més informació a: 

https://jobs.disneycareers.com/disney-cruise-line 

 

https://jobs.disneycareers.com/disney-cruise-line
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SKYSCANNER: OPORTUNITATS D’OCUPACIÓ I PRÀCTIQUES EN DIVERSOS PAÏSOS 

Skyscanner, un meta-cercador de vols econòmics, hotels i lloguer de cotxes, compta amb grans oportunitats 

d'ocupació tant a nivell nacional com internacional. 

Hi ha oportunitats d'ocupació i pràctiques en la majoria de les oficines de Skyscanner en les diferents 

destinacions on és present. 

Les ofertes d'ocupació són molt variades oferint llocs de treball per a professionals de diferents àrees, però, 

predominen els llocs de feina en el sector tecnològic i Internet. 

A més, si ets estudiant d'últims cursos o recent graduat, també hi ha possibilitats per accedir a una de les 

pràctiques per a graduats així com importants oportunitats de desenvolupament. 

 

Més informació a: 

https://www.skyscanner.net/jobs/current-jobs/?location=London 

https://trabajarporelmundo.org/como-trabajar-en-skyscanner/ 

 

https://www.skyscanner.net/jobs/current-jobs/?location=London
https://trabajarporelmundo.org/como-trabajar-en-skyscanner/
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PROGRAMA DE BEQUES DUO-TAILÀNDIA 

 

El Ministeri d'Educació de Tailàndia posa en marxa una convocatòria del Programa de Beques DUO-

Tailàndia. Unes beques per estudiar a Tailàndia durant 4 mesos. 

Aquestes beques valorades en 800€/mes compten amb l'objectiu de facilitar l'intercanvi d'estudiants en 

institucions d'educació superior entre el país asiàtic i la Unió Europea. 

Les àrees d'estudis en què pots participar amb aquestes beques per estudiar a Tailàndia són les següents: 

Energia alternativa, Biotecnologia, Ciència i tecnologia dels aliments, Ciències de la Salut, TIC, Logística i 

gestió de la cadena de subministrament, Enginyeria, Electrònica intel·ligent, Robòtica i Turisme i direcció 

hotelera. 

El termini per sol·licitar la beca és el 28 de setembre. 

 

Més informació a: 

http://www.asemduo.org/07_news/content.php?table=bbs_01&multi=bbs_news&idx=136&visited=224&page=

1&startpage=1&search_1=&keyword_1=&list_file=index.php 

https://trabajarporelmundo.org/becas-para-estudiar-en-tailandia/ 

 

http://www.asemduo.org/07_news/content.php?table=bbs_01&multi=bbs_news&idx=136&visited=224&page=1&startpage=1&search_1=&keyword_1=&list_file=index.php
http://www.asemduo.org/07_news/content.php?table=bbs_01&multi=bbs_news&idx=136&visited=224&page=1&startpage=1&search_1=&keyword_1=&list_file=index.php
https://trabajarporelmundo.org/becas-para-estudiar-en-tailandia/
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PRÀCTIQUES PROFESSIONALES PER A TRADUCTORS A ÀUSTRIA 

 
 

El Centre Europeu de Llengües Modernes d'Àustria, posa en marxa una convocatòria de pràctiques 

professionals per a traductors i intèrprets. 

Si ets estudiant de traducció o ets aficionat a les llengües i vols realitzar unes pràctiques internacionals, 

aquesta és una bona oportunitat. 

El Centre Europeu de Llengües Modernes és l'estructura del Consell d'Europa, que té la missió de promoure i 

fomentar les polítiques en favor de l'aprenentatge d'idiomes i la promoció d'enfocaments innovadors per a 

l'aprenentatge i l'ensenyament de les llengües modernes. 

Cada any, el centre ofereix als graduats joves la possibilitat de pràctiques professionals remunerades. 

Les pràctiques professionals per a traductors i intèrprets a Àustria tindran una durada de 6 mesos i es duran a 

terme a Graz, una ciutat austríaca, capital de l'estat federat d'Estíria. 

Per les pràctiques entre gener i juny, el termini per sol·licitar les beques finalitza el 31 d’agost. 

 

Més informació a: 

https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/Default.aspx 

https://trabajarporelmundo.org/practicas-profesionales-para-traductores/ 

 

https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/Default.aspx
https://trabajarporelmundo.org/practicas-profesionales-para-traductores/
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BEQUES INTERNACIONALS DE POSTGRAU A ALEMANYA 

La Fundació Heinrich Böll, una de les fundacions polítiques alemanyes vinculada estretament al Partit dels 

Verds alemany però independent d'aquest, cada any emet una sèrie de beques dirigides a estudiants 

universitaris graduats i estudiants de doctorat de totes les matèries i nacionalitats. 

Les beques estan disponibles tant per a estudiants alemanys com per a estudiants internacionals. 

Aquesta Fundació, que va ser creada el 1997, agrupa ciutadans intel·lectuals, científics, periodistes, artistes i 

activistes de moviments socials, ecologistes i feministes. 

El termini de sol·licitud de les beques finalitza l’1 de setembre. 

 

Més informació a: 

https://trabajarporelmundo.org/becas-internacionales-de-postgrado-en-alemania/ 

https://www.boell.de/en/scholarships-application 

 

 

https://trabajarporelmundo.org/becas-internacionales-de-postgrado-en-alemania/
https://www.boell.de/en/scholarships-application


 

TALLER D’ART CULTURA I CREACIÓ 

930130256 
www.taccbcn.com 

veronica.peral@taccbcn.com 

 

BEQUES D’ESTUDIS A LA UNIVERSITAT DE STANFORD 

 

La universitat americana ofereix beques per fer estudis de postgrau i doctorat a 100 estudiants amb bon 

currículum acadèmic, en els àmbits de Dret, negocis, medicina, enginyeria, ciències i humanitats, educació, 

ciències mediambientals i energètiques. 

La beca ofereix matrícula, manutenció, allotjament, despeses del viatge i ajuda a la investigació. 

El termini per sol·licitar la beca finalitza el 12 de setembre de 2018. 

 

Més informació a: 

https://knight-hennessy.stanford.edu/ 

 

https://knight-hennessy.stanford.edu/
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UNIVERSITAT DUAL: UNA UNIVERSITAT PER A PRACTICAR 

 

T'imagines estudiar a una universitat on la pràctica sigui tan o més important que la teoria? 

Amb la universitat dual, els estudiants aprenen amb llibres i PowerPoints però també s'enriqueixen amb 

l'experiència laboral, cosa que els permetrà ser millors professionals i tenir contacte amb el món laboral des 

del primer moment. 

A Alemanya és possible realitzar la universitat dual en alguns graus. "La universitat dual fa cinquanta anys 

que funciona a Alemanya. Cada semestre es realitza el 50% del temps a l'empresa i el 50% del temps a la 

universitat. 

En tan sols 3 anys pots aconseguir un grau universitari de 180 ECTS i, simultàniament, obtenir una 

experiència laboral sòlida amb accés immediat al mercat laboral. A més, es fa un curs d’alemany a Espanya, 

abans de marxar. 

 

Més informació a: 

http://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180615/45124105101/universidad-dual-teoria-practica-

alemania.html 

https://www.bridge4mobility.com/es/informacion-b4munidual2018/ 

http://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180615/45124105101/universidad-dual-teoria-practica-alemania.html
http://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180615/45124105101/universidad-dual-teoria-practica-alemania.html
https://www.bridge4mobility.com/es/informacion-b4munidual2018/

