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Aprofita l'estiu
al màxim!
T'oferim un munt d'oportunitats per embarcar-te en
la teva pròpia experència internacional
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L'Agència de la Unió Europea per a la Gestió

Operativa de Sistemes Informàtics a Gran

Escala a l'Àrea de Llibertat, Seguretat i

Justícia (eu-LISA) ofereix pràctiques

remunerades per a graduats universitaris

recents que es troben al començament de

la seva carrera professional, per tal de que

puguin complementar els seus

coneixements amb les polítiques, activitats i

procediments de la UE, així com amb els de

eu-LISA.

L'Agència busca candidats/es amb

antecedents relacionats amb qualsevol de

les activitats de l'Agència, i coneixement de

les polítiques / normes internacionals de

seguretat i / o continuïtat de la informació o

normes i regulacions de la UE en aquest

camp, amb un nivell C1 d’anglès.

Les pràctiques permetran conèixer els

processos i polítiques de eu-LISA;

aconseguir experiència pràctica en tenir la

oportunitat per participar en el negoci diari

de eu-LISA; i posar en pràctica els seus

coneixements teòrics.

 

Els terminis per presentar la sol·licitud

finalitzen entre el 31 de juliol i el 16 de

setembre de 2019, depenent de la posició

a la que es presenta la candidatura.

 

Més informació a:

https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?

page=advertisement

Pràctiques de la UE
a Estònia, al EU-
Lisa 



Pràctiques a
Paramount Pictures

Paramount Pictures convoca Pràctiques

Remunerades a Hollywood, Estats Units, amb

l'objectiu de brindar als i a les estudiants

l'oportunitat de guanyar experiència

professional en el sector de la producció

audiovisual i l'entreteniment.

Els i les participants en aquests programes

treballaran colze a colze amb l'equip principal,

podran assistir a esdeveniments destinats a

ampliar els seus coneixements sobre

entreteniment i exercir un paper integral en

l'èxit del seu departament. Per a això, cal tenir

un bon nivell d’anglès.

Per optar a una de les pràctiques en

Paramount Pictures has de complir amb els

següents requisits:

      

-Estudiants de pregrau i postgrau (MBA, MFA,

JD) actualment matriculats en una institució

educativa acreditada.

-Estudiants de pregrau entrant en el seu any

júnior o sènior.

-Estudiants graduats havent completat el seu

primer any.

Hi haurà prioritat per a determinats camps

d'estudis així com experiència prèvia o

qualsevol activitat extracurricular.

El termini per presentar la sol·licitud finalitza

el 23 d’agost de 2019.

 

Més informació a:

https://www.paramount.com/inside-

studio/studio/internships



La Comissió Europea obre una consulta en

línia perquè qualsevol persona interessada

en les futures prioritats de recerca i

innovació de la UE pugui participar en la

configuració de les prioritats en recerca i

innovació per al programa Horizon Europe

(2021-2027), el qual comptarà amb un

pressupost de 100.000 milions d'euros.

La consulta recopilarà les diverses

aportacions que formaran la base de la

preparació d’un “pla estratègic” per a

l’Horizon Europe, i que guiarà els programes

de treball i les convocatòries per als primers

quatre anys. En general, la consulta

permetrà identificar els impactes desitjats,

obrir debat i rebre noves idees.

Amb aquesta consulta es pretén detectar

quins són els reptes que els i les joves

consideren més urgents als que ha de fer

front la recerca i la innovació finançades per

la UE, així com els impactes (a nivell científic,

tecnològic, econòmic i social) als quals s’ha

d’orientar a recerca i la innovació

finançades per la UE.

El termini per participar en la consulta

finalitza el 8 de setembre de 2019.

 

Més informació a:

  http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-

dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus

/detalls/noticia/20190708_consulta-horizon-

europe

  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Hori

zonEurope_Codesign_2021-2024

Dóna la teva veu
al programa
"Horizon Europe"



Beques per estudiar
el batxillerat
internacional

El Batxillerat Internacional o Programa del

Diploma és una proposta educativa avalada i

gestionada per l'Organització de Batxillerat

Internacional que garanteix la qualitat

educativa del programa, coordina la

col·laboració dels diferents centres educatius

internacionals i avala l'experiència amb un

certificat.

La Fundació Comitè Espanyol dels Col·legis

del Món Unit convoca tots els anys a mitjan

mes de setembre 10 Places amb Beca (total o

parcial) i 10 Places de Pagament, per a

estudiar els dos cursos del Batxillerat

Internacional en els centres d'aquesta

organització. 

 

La beca està valorada en 50.000 euros de

mitjana i inclou despeses d'escolaritat,

allotjament i manutenció equivalents a dos

cursos acadèmics en els Col·legis. No estan

inclosos els costos del viatge i els diners de

butxaca, que correspondrà abonar als pares-

tutors de l'alumne/a, així com possibles

despeses extres de cada col·legi en particular.

La convocatòria per al curs 2020 s'obrirà a

mitjans de setembre de 2019.

 

 Més informació a:

https://www.es.uwc.org/page/?

title=Convocatoria+de+plazas+con+beca&pid

=6281

cmu@colegiosmundounido.es



El Departament d’Estat dels EUA patrocina

un programa de beques per a cursar

estudis durant deu mesos als Estats Units,

dirigit a joves professionals amb experiència

interessats a enfortir les seves habilitats de

lideratge a través d'un intercanvi mutu de

coneixement i comprensió sobre els temes

d'interès comuns entre els EUA i els països

d'origen dels becaris.

No es podrà triar la Universitat de

destinació, sinó que s’assignarà la institució

d’acollida depenent del perfil del/de la jove

becat/ada i la seva àrea.

Les beques cobreixen el cost de la matrícula

en la universitat de destinació així com el

pagament dels cursos d'anglès si són

necessaris, una assignació mensual,

assegurança mèdica, subsidi de viatges (una

sola vegada) i subsidi de Desenvolupament

Professional per a activitats professionals.

El termini per presentar la sol·licitud

finalitza el 31 d’octubre de 2019.

 

Més informació a:

https://www.humphreyfellowship.org/

https://trabajarporelmundo.org/becas-

hubert-h-humphrey-para-estudiar-en-

estados-unidos/

Beques Hubert H.
Humphrey per
estudiar als Estats
Units



Pràctiques al comitè
de les regions

d'Europa (CoR)
Cada any, el Comitè de les Regions (CoR)

ofereix un nombre limitat de pràctiques

professionals de cinc mesos per a joves

graduats universitaris ciutadans d'Europa i

d'altres països, oferint-los la possibilitat

d'adquirir experiència laboral en una

institució europea.

Aquests períodes de formació suposen una

experiència laboral en un dels serveis del

Comitè de les Regions i es desenvolupen

entre el 16 de febrer i el 15 de juliol, o bé

entre el 16 de setembre al 15 de febrer, a

sol·licitar entre l’1 d'octubre i el 31 de març).

Els sol·licitants han de tenir un títol

universitari, així com tenir un bon

coneixement d’un idioma oficial de la CE i un

coneixement satisfactori d’una altra llengua 

 

de treball de la UE (francès o anglès).

Els i les participants del CoR tenen dret a una

beca mensual equivalent al 25% del salari

dels funcionaris de l’AD*5 (pas 1) al

començament del període de pràctiques

durant el període complet de cinc mesos.

Les sol·licituds s'han de fer exclusivament a

través d’Internet, a través del següent

formulari de sol·licitud en línia.

El termini per presentar la candidatura

finalitza el 30 de setembre de 2019, a

mitjanit

Més informació a:

https://programmes.eurodesk.eu/internships

#62442

Formulari:

https://trainee.cor.europa.eu/Form.aspx?

m=i&culture=en.



L'examen IELTS és una prova per a mesurar

el nivell d'anglès d'una persona, un examen

que està reconegut a nivell internacional i és

molt important en molts casos per a

treballar o estudiar pel món. A continuació

es llisten 5 cursos:

1)       Curs online per a preparar el IELTS

Aquest curs online de preparació per a

l'examen IELTS ofereix 520 hores

d'aprenentatge i treball repartides entre

diferents continguts audiovisuals on es

treballarà Speaking, Listening, Writing i

Reading, que es pot realitzar entre 6, 12 o

18 mesos i compta amb una certificació

acreditativa.

https://bit.ly/2JHDYQC

2)       Curs de la Universitat de Queensland

(d’edX)

És un dels cursos per a preparar el IELTS

més sol·licitats a tot el món, que consisteix

en un curs gratis (si vols el certificat són

99$) on aprendràs sobre el procediment i el

format de la prova IELTS, estratègies i

habilitats útils per a superar l'examen així

com exercicis per a desenvolupar les teves

habilitats de lectura, escriptura, comprensió

auditiva i expressió oral en anglès.

https://bit.ly/2O7e3pM

 

 

5 cursos per
preparar l'examen
IELTS



3)       Curs del British Council

Aquest curs gratis l'ofereix el British Council,

l'organització encarregada de promocionar

la llengua i cultura britànica a tot el món, i

inclou pràctica en aspectes de: Listening,

Writing, Reading o Speaking. Cada etapa es

duu a terme amb l’assessorament d'un/a

tutor/a així com de l'equip d’IELTS.

https://bit.ly/1DRl9Ax

4)       Curs de la Universitat de Cambridge

La Universitat de Cambridge també ofereix

un curs gratis per a preparar l'examen

d'anglès IELTS, de 5 setmanes de durada on

es treballarà per a millorar la puntuació en

la prova IELTS mitjançant diferents

continguts com trobar les respostes,

comprendre com estudiar per a l'examen o

desenvolupar les seves habilitats

acadèmiques d'anglès.

https://bit.ly/2aXVQ5T

5)       Curs de l’IELTS Advantage

IELTSAdvantage.com era un blog que

actualment s'ha convertit en un dels

principals recursos per a estudiants de tot el

món per a preparar l'examen IELTS. A través

d'aquesta plataforma pots accedir a un curs

gratis on treballar per a preparar aquest

examen.

https://www.ieltsadvantage.com/

 

Més informació a:

https://trabajarporelmundo.org/5-cursos-

para-preparar-el-examen-ielts/

 

 



Erasmus intern,
pràctiques professional

a l'estranger
CErasmusintern.org és un portal a través del

qual els i les estudiants poden buscar

pràctiques professionals en empreses o

organitzacions a l'estranger.

 Per a això, només cal crear-se un perfil en la

plataforma, buscar a través del llistat que

trobaràs en la mateixa i localitzar les

pràctiques professionals que més s’adeqüin al

teu perfil per a inscriure't en elles.

  La web també permet que les empreses i

organitzacions que ofereixin pràctiques

professionals puguin publicar de manera

gratuïta les places disponibles, buscar

estudiants i revisar les inscripcions que hagin

rebut per a veure si s'adapten als perfils que

busquen.

 

 

A més de les opcions de pràctiques que es

presenten per als estudiants o perquè les

empreses i organitzacions busquin els seus

futurs talents, la web ens ofereix informació

útil sobre altres aspectes com per exemple,

les beques.

 

Més informació a:

https://erasmusintern.org/


