


VOLS REALITZAR EL BATXILLERAT INTERNACIONAL?

La Fundació Comitè Espanyol dels Col·legis del Món Unit (UWC) ha obert la convocatòria de places (amb
beca total  o parcial,  o sense beca) per estudiar els dos cursos de Batxillerat  Internacional  en algun dels
centres de l'organització.

Els  mereixedors  d'una  d'aquestes  places,  valorada  cadascuna  en  47.500  euros  de  mitjana,  tindran
l'oportunitat d'estudiar en llocs com Canadà, Estats Units,  Costa Rica, Singapur,  Xina, Índia, Swazilàndia,
Noruega i el Regne Unit, entre d'altres i conviure durant dos anys amb altres nois i noies procedents d'entre
80 i 100 països.

Els alumnes que desitgen participar en aquesta convocatòria hauran de passar per un procés de selecció
idèntic, amb independència que se sol·liciti plaça amb beca o plaça de pagament.

Període d'inscripció obert fins al 20 de Novembre de 2017.

Més informació a:

comunicacion@colegiosmundounido.es
www.colegiosmundounido.es

BEQUES FARO PER A PRÀCTIQUES FORMATIVES INTERNACIONALS

El  Ministeri  d’Educació  d’Espanya  convoca  les  beques  FARO,  per  fomentar  la  mobilitat  d’estudiants
universitaris  que  es  trobin  cursant  l’últim  curs  realitzant  pràctiques  formatives  en  empreses  ubicades  a
Europa,  Estats  Units,  Canadà,  Àsia i  Oceania.  Un dels  objectius principals  d’aquesta beca és facilitar  la
transició entre el món educatiu al món laboral dels joves estudiants espanyols.

La beca té una duració mitja de 6 mesos.

El termini de sol·licitud és el 31 de desembre de 2017.

Més informació a:

http://www.becasfaro.es/index.php
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PRÀCTIQUES EURODYSSEE A FRANÇA I BÈLGICA

El  programa  Eurodyssee  de  l’Assamblea  de  les  Regions  d’Europa  encara  compta  amb  60  ofertes  de
pràctiques professionals a Bèlgica i França. 

Aquest programa permet a joves europeus d’entre 18 i 30 anys facilitar la seva pròpia inserció en el mercat
laboral a través d’una interessant oferta de pràctiques professionals a diferents països d’Europa, i que a més,
estan finançades.

Només cal inscriure’s a través de la pàgina web del projecte per entrar a participar en el procès de selecció.

El termini d’inscripció està obert indefinidament.

Més informació a:

http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/backend/ofertas-de-practicas.html 

INTERCANVI JUVENIL PER A JOVES INTÈRPRETS

El col·lectiu de teatre ARTIMBANCO coordina a Itàlia un intercanvi juvenil de l’1 al 15 de Novembre d’aquest
any. El projecte Youth- theatre project for young performers és un projecte internacional en el camp del teatre i
les arts escèniques. Es basa en compartir una investigació creativa i produir accions col·lectives.

Youth és un projecte cultural per a joves actors, artistes i intèrprets. Grups d'artistes de diferents països es
reuniran i treballaran conjuntament per mitjà de diferents mètodes per produir una mostra teatral col·lectiu.

El procés artístic serà multidisciplinari i es basarà en autobiografies i relats. 

El termini de sol·licitud és el 15 d’octubre de 2017.

Més informació a:

serebertini@gmail.com
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SVE DE CURTA DURADA A PORTUGAL - “Difference? I make the difference!”

L’entitat portuguesa, Autonomia e Descoberta, busca un voluntari o voluntària per treballar amb el seu equip,
el Departament de Joventut de Beja i amb altres organitzacions juvenils que treballen amb i per a la comunitat
de joves.

El projecte, anomenat “Difference? I make the difference!” es durà a terme entre el 24 de novembre i el 15 de
desembre d’aquest any (3 setmanes) i el o la voluntària tindrà l’oportunitat de, juntament amb altres voluntaris
europeus de Bulgària, Itàlia, Hongria i Polònia, organitzar activitats culturals, esportives i musicals, debats,
promoure el programa Erasmus+ i el voluntariat.

Més informació a:

 http://www.catalunyavoluntaria.cat/wp-content/uploads/2017/08/SVE-Portugal-desembre.pdf

SVE DE 10 MESOS A ITÀLIA - “RITMO - Raise Inclusiveness, Toward a Multicultural and Open Europe”

L’ entitat italiana, Forli, busca joves que vulguin realitzar un projecte de voluntariat europeu de 10 mesos (de
novembre 2017 a agost 2018) a Koine (Itàlia). Els objectius del projecte són millorar la dimensió europea de la
revista Schegge on el/la voluntari/a escriurà nous articles, l'organització d'esdeveniments culturals i musicals
per  fomentar  la  integració entre estudiants italians,  estudiants internacionals  i  joves locals  i  la  difusió de
projectes internacionals a nivell local.

El  voluntari  ha  de  ser  una  persona  motivada  per  participar  en  un  projecte  desenvolupat  en  un  entorn
internacional; estar obert a treballar en un nou equip de treball; preparat per adaptar-se a noves condicions;
disposat a integrar-se en la cultura i la comunitat locals; i està interessat a conèixer gent nova amb diferents
orígens culturals.

Llengües requerides: coneixements bàsics d'italià; bona base d’anglès; es consideraran positivament altres
idiomes.

El termini d’inscripció finalitza el dia 15 d’octubre de 2017.

Més informació a:

http://europa.eu/youth/volunteering/project/3986_en
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SVE DE 10 MESOS A FRANÇA 

L’entitat  CEMEA donarà als voluntaris  l'oportunitat  de viure una experència de voluntariat  europeu de 10
mesos (de l’octubre de 2017 a l’agost de 2018); d'entendre els valors del moviment New Education i de viure
un enfocament intercultural  a  través de diferents tipus d'activitats:  organització d'esdeveniments culturals,
animació per a diversos públics (nens, adolescents, gent gran ...), promoció de l'EVS, creació i organització
d'un o diversos projectes personals, participació a la vida del grup d'associacions, juntament amb altres joves
locals. 

No es requerirà diploma ni nivell de llengua. La motivació del voluntari determinarà la selecció. El voluntari
haurà d'explicar en la seva carta de motivació el seu desig d'aprendre, de prendre iniciativa, de crear projectes
amb els diferents públics implicats (nens, adolescents, gent gran ...).

El termini d’inscripció finalitza el dia 18 d’octubre de 2017.

Més informació a:

international@cemeafc.org.

SVE D’11 MESOS A DINAMARCA - “Bernards Hus”

El projecte de diversitat mental “Bernards Hus”, coordinat per l’entitat danesa Aarup, es desenvolupa en una
residència de persones amb diversitat psíquica i té una duració de 11 mesos, del maig de 2018 a l’abril de
2019. El voluntari tindrà l'oportunitat de conèixer la vida quotidiana dels i les residents en un entorn agrícola.
El projecte donarà al voluntari un nou angle a la seva pròpia vida, formant part d'aquesta comunitat amb
alegria, respecte i proximitat que és la base d'una relació. 

El voluntari actuarà com una mà extra a la casa i seguirà les activitats al costat del personal habitual. Serà un
factor de motivació per a les persones que viuen aquí i els ajudaran en tot l'aspecte de la vida, tant en el lloc
de treball com en les activitats del seu temps lliure. 

El termini d’inscripció finalitza el dia 31 d’octubre de 2017.

Més informació a:

http://europa.eu/youth/volunteering/project/3935_en
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