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AJUDES PER UN CURS INTENSIU D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN ANGLÈS 

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esports ha obert la convocatòria d’ajudes per realitzar un curs intensiu 

d’immersió lingüística en anglès organitzat per empreses contractades pel mateix Ministeri, abonant una part 

del cost del curs. 

L'ajuda cobreix totes les despeses d'ensenyament, material, manutenció i allotjament. El transport fins a les 

instal·lacions corre per compte de l'alumne/a que, així mateix, ha d'abonar 100 euros a l'empresa 

organitzadora del curs. 

Els requisits per optar a aquesta ajuda són: 

• Haver nascut entre l'1 de gener de 1998 i el 31 de desembre del 2001. 

• Haver obtingut una beca de caràcter general, per al curs acadèmic 2017-2018, per a estudiants que cursin 

estudis post obligatoris.  

• Estar matriculat en el curs 2017/18 en:  

 Batxillerat; 

 Ensenyaments professionals de música i dansa; 

 Grau mitjà de Formació Professional; 

 Grau mitjà d'arts plàstiques i disseny; 

 Grau mitjà d'ensenyaments esportius; 

 Ensenyaments d'idiomes de nivell intermedi o avançat. 

• Tenir aprovat totalment el curs immediatament anterior i haver obtingut en aquest curs una nota final mínima 

de 7,50 punts en l'assignatura d'anglès. 

• Tindran preferència els sol·licitants que hagin obtingut una puntuació superior en l'assignatura d'anglès. A 

aquesta nota se sumaran 1,5 punts als sol·licitants de nova adjudicació. 

La data límit per sol·licitar la beca és el 22 de març. 

Més informació: 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-

estudiar/idiomas/inmersion-ingles-para-becarios.html 

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/385844 

http://www.taccbcn.com/
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersion-ingles-para-becarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersion-ingles-para-becarios.html
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/385844
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CAMPS DE TREBALL INTERNACIONALS 

Vols fer un camp de treball internacional? 

Dilluns 12 de març s’obren les inscripcions per realitzar un camp de treball internacional, és a dir, un projecte 

de voluntariat de curta durada en un context internacional on un grup de joves d’arreu del món es 

responsabilitza de realitzar una feina de suport a la comunitat local en l’àmbit social, mediambiental, cultural, 

educatiu…; tanmateix, també es disposa de temps de lleure. 

En els camps de treball hi participen joves de diferents procedències per afavorir l’intercanvi cultural, i s’hi pot 

practicar un idioma estranger (normalment l’anglès). 

Es pot fer un camp de treball arreu del món, tot i que els destins dels camps de treball varien segons l’edat 

dels i de les joves: 

 Camps a Catalunya: 18-29 anys. 

 Camps a Europa: a partir dels 18 anys*.   

! Menors, a partir dels 14 anys, i per camps a Europa, només a través de la COCAT. 

 Camps a Canadà, Japó, Corea del Sud, Taiwan :  >18 anys 

 Camps a països del sud (Llatinoamèrica, Àsia i Àfrica):  a partir dels 20-21 anys. 

Per poder participar cal fer la inscripció online i pagar la quota d’inscripció (130€ per majors d’edat, 200€ per 

menors) que cobreix la gestió, l’allotjament i la manutenció; les despeses del viatge, assegurança i visat (si 

s’escau). En alguns casos, l’entitat d’acollida també demana una quota extra per finançar els seus projectes. 

Hi ha dues entitats que gestionen camps de treball internacional: l’SCI i la COCAT. 

 

Més informació: 

 Servei Civil Internacional de Catalunya (SCI) 

               www.sci-cat.org 

 

 Coordinadora d’Organitzacions de Camps de Treball de Catalunya (COCAT) 

        www.cocat.org 

 

http://www.taccbcn.com/
http://www.sci-cat.org/
http://www.cocat.org/
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BEQUES PEL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES WORLD YOUTH ALLIANCE 

World Youth Alliance, una organització no-governamental i sense ànim de lucre internacional que treballa per 

promoure la dignitat de les persones a nivell internacional, nacional i local, convoca beques per cursar el seu 

Programa de Pràctiques World Youth Alliance a les seves oficines regionals a l’Àfrica (Nairobi, Kenya), Àsia i 

Pacífic (Manila, Filipines), Europa (Brussel·les, Bèlgica), Amèrica Llatina (Ciutat de Mèxic, Mèxic), Orient Mitjà 

(Beirut, Líban) i Amèrica del Nord (Nova York, EUA) 

Aquest programa de beques per a realitzar pràctiques internacionals, ofereix als i a les joves l'oportunitat de 

desenvolupar les seves habilitats professionals treballant en projectes realitzats per WYA i adquirint 

experiència en diferents camps. 

Realitzant aquestes pràctiques aprendràs sobre la filosofia dels drets humans i la dignitat de les persones, 

treballaràs en projectes adaptats als seus interessos i fortaleses sota la supervisió de personal de WYA i 

assistiràs a esdeveniments on vas a conèixer nous contactes. 

Els candidats i les candidates ideals per a cursar aquestes beques han de tenir un fort desig de protegir i 

promoure la dignitat humana i en fer un impacte positiu en la societat. Els i les participants han de ser 

proactius, acte-impulsats, amb recursos, orientats als detalls, i persones humils amb la voluntat d'aprendre. 

 

Més informació: 

https://www.wya.net/get-involved/internship/ 

https://www.wya.net/get-involved/internship/#Schedules-1 

http://www.taccbcn.com/
https://www.wya.net/get-involved/internship/
https://www.wya.net/get-involved/internship/#Schedules-1
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INFERMERES I INFERMERS A HOLANDA 

 

NedioCare, una empresa de selecció de personal sanitari, ha publicat a través del SEPE una convocatòria on 

busca 15 infermeres i infermers per treballar en geriàtrics a Holanda. 

Entre les funcions principals a dur a terme, seran les pròpies de la professió dins l'atenció d'ancians. 

S'ofereix un contracte indefinit a jornada completa (36 h). Els primers 3 mesos de contracte a Holanda es 

realitza un curs intensiu d'idioma. El salari serà de 1.835 € bruts / mes. Un cop assolit el nivell B1 de 

neerlandès el sou passa a 2.460 € bruts / mes. 

L'empresa proporciona allotjament (450 € / mes) i suport a les gestions d'instal·lació, nombre fiscal, 

assegurança mèdica, compte bancari, etc ... 

Es busquen persones que compleixin amb els següents requisits: 

 Nacionalitat d'un país de la Unió Europea. 

 Títol de Grau en infermeria o diplomat universitari en infermeria (DUI). 

 Menor de 30 anys. 

 Disposició per aprendre l' idioma neerlandès i romandre 15 mesos en el lloc. 

Si estàs interessat en aquesta convocatòria, has d'enviar el teu CV i còpia del títol a trabajo@nediocare.nl . 

 

Més informació a: 

https://trabajarporelmundo.org/enfermeras-para-trabajar-en-holanda/ 

trabajo@nediocare.nl 

http://www.taccbcn.com/
mailto:trabajo@nediocare.nl
https://trabajarporelmundo.org/enfermeras-para-trabajar-en-holanda/
mailto:trabajo@nediocare.nl
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BEQUES PER ESTUDIAR I APRENDRE XINÈS MANDARÍ A TAIWAN 
 

L'Oficina Econòmica i Cultural de Taipei a Espanya ha anunciat la convocatòria de dotze beques per a 

aprendre l' idioma Huayu, i altres tres ajudes per a cursar estudis de grau, màster o doctorat en una 

universitat taiwanesa. 

Segons recull l'Ambaixada de la República de Xina (Taiwan) a Espanya, es convoquen un total de 12 beques 

destinades a l'aprenentatge de l' idioma Huayu (xinès mandarí) amb una durada de sis mesos o un any. 

Aquest tipus de beques es concediran a candidats majors de 18 anys, que compten amb un nivell educatiu 

mínim de Batxillerat i que tinguin també la nacionalitat espanyola. 

 4 beques d'un any, de l'1 de setembre d'aquest mateix any fins al 31 d'agost de l'any que 2019.  

 8 beques de sis mesos, de l'1 de setembre d'aquest any fins el 28 de febrer de 2019. 

Els candidats que resultin seleccionats per a gaudir d'aquestes beques rebran una ajuda mensual de 25.000 

NT $, que són aproximadament uns 695 euros. No obstant això, tant el passatge d'avió com altres despeses 

derivades de la seva manutenció, aniran a càrrec dels propis becaris. 

Si estàs interessat en aconseguir una d'aquestes beques, has enviar el formulari de sol·licitud juntament amb 

tota la documentació requerida per correu postal a l'Oficina Econòmica i Cultural de Taipei a Espanya, abans 

del proper 31 de març. 

 

Més informació a: 

https://www.roc-taiwan.org/es_es/post/11635.html 

http://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-con-destino-taiwan-para-estudiar-y-aprender-chino-

mandarin/?utm_source=social&utm_medium=facebook&utm_campaign=contenidos-taiwan-becas 

 

http://www.taccbcn.com/
https://www.roc-taiwan.org/es_es/post/11635.html
http://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-con-destino-taiwan-para-estudiar-y-aprender-chino-mandarin/?utm_source=social&utm_medium=facebook&utm_campaign=contenidos-taiwan-becas
http://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-con-destino-taiwan-para-estudiar-y-aprender-chino-mandarin/?utm_source=social&utm_medium=facebook&utm_campaign=contenidos-taiwan-becas
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BEQUES PER A TRADUCTORS PAUL CELAN  

L’IWN ofereix unes beques per a traductors sota el nom de Paul Celan, donant l'oportunitat de continuar els 

projectes de traducció al IWN de Viena entre juliol de 2018 i juny de 2019. 

Aquestes beques tenen com a propòsit ajudar a equilibrar el coneixement i la matèria disponible per a estudi, 

entre les diferents parts d'Europa, especialment entre els països d'Europa de l'Est i l'Europa Occidental. 

Els i les participants rebran una beca mensual de 2.500 euros per cobrir totes les despeses relacionades amb 

l'estada a Viena. 

A més, el IWM proporcionarà als becaris i a les becàries una oficina amb accés a Internet, instal·lacions 

internes de recerca i instal·lacions administratives, així com altres serveis gratuïts. 

Els i les participants interessats a sol·licitar aquestes beques, poden trobar més informació així com tots els 

requisits per optar a una de les places a través del web de l'IWN. 

El termini per a sol·licitar aquesta convocatòria finalitza el dia 18 de març de 2018. 

Els sol·licitants seran notificats de la decisió del jurat a finals de la primavera del 2018. 

 

Més informació: 

http://www.iwm.at/fellowships/celan/ 

http://applications.iwm.at/login.php?31 

http://www.iwm.at/wp-content/uploads/Call_Paul_Celan.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.taccbcn.com/
http://www.iwm.at/fellowships/celan/
http://applications.iwm.at/login.php?31
http://www.iwm.at/wp-content/uploads/Call_Paul_Celan.pdf
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BEQUES PER JOVES ARTISTES AL JAPÓ 

El Centre d'Art Contemporani Kitakyushu ofereix un programa de beques per a joves artistes i investigadors 

interessats en l'art, la curació, el disseny i l'arquitectura al Japó. 

Aquest programa de beques es durà a terme des del mes de setembre de 2018 fins a finals de març de 2019. 

Es requereix que cada individu es quedi i treballi a Kitakyushu per uns mesos, consecutiva o intermitentment 

durant el període de temps indicat anteriorment. 

La beca cobreix les despeses de viatge, i a més, ofereix una remuneració de JPY 200.000 (uns 1.473 euros) 

per viure (inclosa l'habitatge), recolzat pel Comitè de beques CCA. 

 

Per optar a aquestes beques, has de complir amb els següents requisits: 

 Curador: experiència laboral en l'àrea d'art contemporani o títol en art / història de l'art. 

 Dissenyador / arquitecte: experiència de treball administrant una oficina privada o participant en 

activitats equivalents. 

Per a tots dos llocs, no es pot sobrepassar els 40 anys d'edat. 

 

El termini per a sol·licitar les beques finalitza el dia 30 de març de 2018. 

 

Més informació a: 

http://cca-kitakyushu.org/fellowship/?lang=en 

https://trabajarporelmundo.org/becas-para-jovenes-artistas-en-japon/ 

 

http://www.taccbcn.com/
http://cca-kitakyushu.org/fellowship/?lang=en
https://trabajarporelmundo.org/becas-para-jovenes-artistas-en-japon/
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BEQUES PER ESTUDIAR CINEMA O TELEVISIÓ AL REGNE UNIT 

La Universitat de Falmouth convoca un programa de beques per estudiar cinema o televisió. Una bona 

oportunitat per estudiar cinema i televisió amb totes les despeses pagades al Regne Unit. 

Falmouth University és una universitat especialitzada en la indústria creativa amb seu a Falmouth i Penryn, 

Cornwall, Anglaterra. 

Compta amb instal·lacions de producció referents a tot el món, a més és considerada una de les millors 

Escola de Cinema i Televisió de Regne Unit. 

Per optar a una d'aquestes oportunitats per estudiar televisió i cinema al Regne Unit, es requereix posseir 

coneixements de l'idioma anglès així com estar graduat en secundària. 

Si estàs interessat en aquestes beques, pots conèixer més a través d'aquest enllaç. 

 

El termini per a sol·licitar les beques finalitza el dia 1 d'abril de 2018. 

 

Més informació: 

https://sqore.com/opportunity/scholarship-for-bachelor-s-in-film-or-television-2018 

http://www.taccbcn.com/
https://sqore.com/opportunity/scholarship-for-bachelor-s-in-film-or-television-2018
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SVE DE 10 MESOS A ÀUSTRIA 

Werkschulheim Felbertal busca un voluntari des del 10 de setembre de 2018 fins al 12 de juliol de 2019 (10 

mesos). 

Werkschulheim Felbertal és una escola secundària privada dedicada al comerç. L'escola es troba a Ebenau, a 

només 20 minuts de la ciutat de Salzburg. 

En aquest projecte, donaràs suport al personal de les cases d'internats i realitzaràs activitats d'oci amb els i 

les joves. Donaràs suport al personal durant les classes d'estudi a la tarda, així com planificaràs i 

implementaràs activitats culturals, esportives i creatives com a activitats d'oci. També donaràs suport a les 

reunions i activitats setmanals d'exploradors i a les activitats socials i excursions de l' internat. 

Si t'agrada viure al camp i treballar amb els i les joves, et recomanem molt aquest projecte. 

Per més informació, envia’ns el teu CV i la carta de motivació a internationalprojects@taccbcn.com indicant 

“SVE a Àustria” a l’assumpte del mail. 

El termini de presentació de sol·licitud és el 2 d'abril de 2018. 

 

Més informació a: 

http://www.akzente.net/fachbereiche/erasmus-jugend-in-aktion/efd-ab-ins-ausland/evs-vacancies-in-salzburg/ 

http://www.taccbcn.com/
mailto:internationalprojects@taccbcn.com
http://www.akzente.net/fachbereiche/erasmus-jugend-in-aktion/efd-ab-ins-ausland/evs-vacancies-in-salzburg/
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SVE DE CURTA DURADA: “JOCS D’ESTIU 2018” 

L’entitat AIPC Pandora busca voluntaris per fer un projecte de SVE de curta durada a Vukovar, Croàcia, del  4 

de juliol al 31 d'agost de 2018, unint-se a l’equip de Youth Peace group Danube. 

 

Les activitats d'estiu planificades durant l'execució del projecte són: 

- Organització i implementació de tallers d'artesania i a l'aire lliure per a nens, nenes i joves a la illa d’ADA o la 

platja de la ciutat: activitats promocionals de SVE i Erasmus + 

- Organització i implementació de tallers de TIC, activitats esportives (futbolí, ping-pong, activitats socials per 

a nens, nenes i joves, tallers de llengües, tallers creatius, implementació del Dia Internacional de la Joventut 

(11.8.2018). 

- Gravació de pel·lícules en activitats / esdeveniments / actes d'estiu a Vukovar.  

Aquest projecte donaria oportunitat als i a les joves per treballar junts (voluntaris del SVE i voluntaris locals) i 

crear i desenvolupar art (art i manualitats, audiovisuals) que es compartiran a l'hora d'organitzar presentacions 

dels seus treballs en la comunitat local. 

 

Més informació a: 

https://www.aipc-pandora.org/detalle-convocatoria/Servicio%20Voluntario%20Europeo%20(SVE)/Croacia-VK 

ipgd@ypgd.org 

 

http://www.taccbcn.com/
https://www.aipc-pandora.org/detalle-convocatoria/Servicio%20Voluntario%20Europeo%20(SVE)/Croacia-VK
mailto:ipgd@ypgd.org
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SVE D’UN ANY A BERLIN, ALEMANIA 

T’agrada la cultura i treballar amb joves? 

Si vols viure aquesta experiència a Alemanya, el centre juvenil Anna Landsberger busca dos voluntaris/àries 

per unir-se al seu equip a donar suport en els programes per a processos locals de joventut, cultura i 

aprenentatge.  

En aquest centre juvenil, els i les joves locals d’entre 10 i 27 anys acudeixen i dediquen temps lliure segons 

els seus propis interessos. També implementen iniciatives per a una major qualitat de l’ús del temps lliure i per 

millorar les instal·lacions i serveis en aquest centre juvenil.  

El districte on treballen i implementen molts projectes estan majoritàriament poblats de persones i joves amb 

dificultats econòmiques. Així mateix, als voltants del centre juvenil hi ha dos camps de refugiats que acollen 

500 persones cadascun, i tres allotjaments de pràctiques, que acollen unes 300 persones cadascun; per tant, 

molts dels i de les joves del centre juvenil parlen anglès, àrab i farsi. 

El termini per enviar el teu CV i la carta de motivació és  l’11 de març de 2018. 

 

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.  

 

http://www.taccbcn.com/
https://europa.eu/youth/volunteering/project/4796_es
http://www.roter-baum-berlin.de/de/anna-landsberger.html
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SVE DE 6-9 MESOS A BÈLGICA 

L’entitat belga Belgian Service Club Namur ASBL busca a un voluntari o una voluntària per sumar-se al seu 

projecte de SVE “Château de Callenelle”, d’una durada de sis a nou mesos, a partir de setembre de 2018. 

El projecte “Château de Callenelle” consisteix en donar suport al desenvolupament de tallers i activitats amb 

persones amb deficiències mentals de diferents graus (des de moderada fins a severa).  

Algunes de les activitats que es duen a terme són: 

- activitats artístiques (pintura, paper mâché i música); 

- projecte "benestar" (cuinar, animar narracions de contes, jocs de taula, biblioteca de mitjans); 

- projecte "Al peu del faig" (jardí sensorial); 

- activitats físiques (aeració, petit gimnàs, tricicles i bicicletes, caminar, piscina, bolera, muntatge adaptat); 

- esfera d’expressió (història, teatre, ...); 

- esfera socioprofessional (cafeteria, rentat de cotxes a la temporada, classificació de residus, fabricació 

d'espelmes, petits serveis a la comunitat). 

Per poder participar, cal tenir coneixements bàsics de francès, que permet que el/la voluntari/ària s’integri 

més fàcilment i ràpidament amb els i les residents, així com interès per a una missió amb objectiu social, 

centrat amb les persones amb discapacitat, i capacitat per viure en una zona rural. 

 

Si estàs interessat en participar, cal que enviïs una carta de motivació i el CV Europass, ambdós en 

anglès i/o francès, al mail de internationalprojects@taccbcn.com, incloent les dades personals (nom i 

cognoms, email, telèfon i edat), i indicant com assumpte del mail: “SVE - Château de Callenelle”. 

La data límit per enviar les candidatures és el 14 de març. 

 

Més informació a: 

internationalprojects@taccbcn.com 

 

 

http://www.taccbcn.com/
mailto:internationalprojects@taccbcn.com
mailto:internationalprojects@taccbcn.com
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SVE D’UN ANY A LUXEMBURG 

L’associació luxemburguesa A.S.B.L. busca una persona jove voluntària per unir-se al seu equip durant 

un any . L’A.S.B.L. és una associació multicultural que agrupa quatre federacions migrants i el seu 

objectiu és treballar per a la integració dels estrangers a Luxemburg (48% de la població total del país). 

El voluntari o la voluntària recolzarà l’entitat en les seves tasques diàries i en l'organització d’activitats 

com ara nits artístiques, activitats culinàries, Café des Ages, Café de la Llengua, fires, consciència de la 

diversitat, convivència, llar de sol·licitants i beneficiaris de protecció internacional sota Matenee Brécke 

Bauen, etc.  

El o la jove estableix contactes amb socis per a aquests esdeveniments, participa en la seva promoció 

(preparació de flyers i cartells) i contribueix al seu desenvolupament a través de la seva creativitat. 

També participa en la comunicació de l'associació: actualització de la web i xarxes socials, preparació i 

difusió del butlletí mensual i altres mitjans de comunicació. 

 

El termini per enviar el teu CV i la carta de motivació és  l’18 de març de 2018. 

 

Més informació: 

audrey.magen@mda.lu 

http://www.maisondesassociations.lu/Sve.html 
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