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INSCRIU-TE ALS TALLERS DE
MOBILITAT INTERNACIONAL
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Les assessories de mobilitat internacional de Taller d'Art, Cultura i Creació dinamitzaran

tallers al llarg dels mesos d'octubre, novembre i desembre per introduir a les joves de diferents

municipis sobre recursos per la recerca de feines o pràctiques per Europa.

Durant les sessions d'"Ampliant horitzons" les assessores aproparan a les participants:

· La xarxa Eures, el portal europeu de la mobilitat professional. 

· Les pràctiques remunerades de l’Eurodyssee.

· Les pràctiques d’Erasmus+ i el Cos Europeu de Solidaritat.

· Les pràctiques a institucions europees.

· Els portals de recerca de feina per Europa més habituals.

A més, es donaran consells de com iniciar la cerca, es farà una reflexió de què s’ha de tenir en

compte abans de marxar i s’introduirà als i les joves en el nou format del CV Europass.

Si vols participar d'algun d'aquests tallers, estigues atenta a les nostres xarxes socials
(@taccbcn a Instagram, Twitter i Facebook) per conèixer els dies i horaris de realització. 

Els tallers d'"Ampliant horitzons" estan pensats per ser realitzats de forma presencial a

equipaments i espais juvenils de referència en grups reduïts, tot i que poden adaptar-se al

format virtual si les circumstàncies ho requereixen. 

Si vols emprendre la teva experiència internacional i no saps per on començar, troba la teva

assessoria de mobilitat més propera a taccbcn.com/assessories i contacta-hi. Tenim presència

a més d'una quinzena de municipis!

AMPLIA HORITZONS AMB ELS
TALLERS DE MOBILITAT
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La Universitat de Standford, ubicada a Califòrnia, als Estats Units, ofereix el programa internacional
de beques de postgrau Knight-Hennessy Scholars. Aquest programa, vigent des de 2016, prepara als

i les estudiants per assumir rols de lideratge a la recerca de solucions creatives per a problemes

globals complexos.

Cada any, fins a 100 estudiants d’alt rendiment de tot el món accedeixen a aquestes beques per

estudiar a Stanford en diferents programes acadèmics, inclosos DMA, JD, MA, MBA, MD, MFA, MS i

Ph.D, així com titulacions conjuntes i duals. De fet, Knight-Hennessy Scholars és el programa de
beques totalment dotat més gran del món.

Les persones seleccionades formaran part d'una comunitat única d'agents de canvi de diferents

orígens i, a través d'aquesta, se'ls motivarà i se'ls farà responsables d'obtenir els seus objectius.

Què inclou la beca? 
· Despeses de la matrícula.

· Dotació econòmica per despeses d'allotjament.

· Prestació econòmica per un viatge d'anada i tornada a l'any des del lloc de residència.

· Assegurança mèdica.

Respecte als requisits, les persones interessades hauran de comptar amb un grau o llicenciatura

obtingut durant els últims 8 anys, superar les provés d'accés i disposar d'un alt nivell d'anglès.

Tens temps fins al 14 d’octubre de 2020 per presentar la teva candidatura. 

Per a més informació, consulta el següent enllaç: stanford.io/2S569wh
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De cara al curs 2021-22, s’han convocat les beques Fulbright per a lectores d’espanyol a
universitats dels Estats Units.
 

Per a aquesta convocatòria hi ha 11 places per a professorat d’espanyol dins del programa

Fulbright Foreign Language Teaching Assistants (FLTA) per al pròxim curs acadèmic.

 

Es tracta d’una molt bona oportunitat per complementar la formació professional i conèixer a fons la

cultura estatunidenca a través de la realització d’un lectorat d’espanyol en una universitat del territori

a la vegada que s’estudien 2 o 3 assignatures.

 

Aquestes beques tenen una duració de 9 mesos sense possibilitat de renovació.

 

Les persones seleccionades rebran una dotació de 4.000 dòlars més una ajuda complementària de

part de la universitat que s’assigni que oferirà allotjament, manutenció, assegurança mèdica, etc.

 

Els requisits per poder optar a una d’aquestes beques són els següents:

· Nacionalitat espanyola.

· Títol superior, experiència laboral o formació acreditada en l'ensenyament d’idiomes.

· Bon nivell d’anglès.

· Flexibilitat, capacitat d’adaptació i disposició per col·laborar amb el departament en qüestió.

El termini per sol·licitar la convocatòria finalitza el 15 d’octubre de 2020. 

Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/3ib7ex4

BEQUES
FULBRIGHT
PER A
LECTORES
D'ESPANYOL
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http://bit.ly/3ib7ex4


L’OIST Graduate School ha publicat la convocatòria per al programa de pràctiques
d’investigació OIST, ofert per l’Institut de Ciència i Tecnologia. Les beques estan dirigides a

estudiants i persones recentment graduades. 

 
Les pràctiques tenen una duració de 2 a 6 mesos i es realitzen a Onna, un poble ubicat al

districte de Kunigami, a la prefectura d’Okinawa, al Japó.  

 

Quins són els requisits per optar a aquestes pràctiques?
· Estar matriculat/da en programes de grau a universitats, escoles professionals o estar

recentment graduat/ada en aquests instituts al Japó o a l’estranger.

· Obtenir l’aprovació de la institució d’origen.

· Assistir als últims 2 anys del programa acadèmic o ser recentment graduat.

 

Què cobreixen aquestes pràctiques?
· Despeses d’allotjament.

· Despeses de transport local.

· Assegurança.

· Subsidi per cobrir les despeses diàries.
 

El termini per poder aplicar a les pràctiques finalitza el 15 d’octubre de 2020. 

Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/2GkxkAv
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El Washington Post, un dels diaris més antics i de més prestigi als Estats Units, presenta una

convocatòria del seu programa de beques per realitzar pràctiques professionals.

 

Aquestes beques van dirigides a estudiants de periodisme de tot el món que vulguin

reforçar i adquirir competències per al seu futur professional. Les pràctiques són

remunerades (750 dòlars a la setmana) i tenen una duració de 12 setmanes. 

L’objectiu del programa és que els i les professionals puguin adquirir competències

periodístiques en diferents temàtiques com esports o finances i en l’àmbit visual, la producció

multiplataforma, la interactivitat i el disseny web. 

 

Quins són els requisits per optar a les pràctiques?
· Ser estudiant universitària en els darrers anys de carrera.

· Haver tingut almenys una feina en mitjans de comunicació.

· Coneixements d'anglès.

· Els i les ciutadanes estrangeres també les poden sol·licitar.

 

El darrer dia per presentar la candidatura és el 7 d’octubre de 2020. 

Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/3cADHMn

PRÀCTIQUES 

DE PERIODISME 

AL
WASHINGTON
POST
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http://bit.ly/3cADHMn


La campanya Time to Move ofereix a totes les joves d’Europa participar en la quarta edició del

concurs de disseny de samarretes.

Aquesta iniciativa està oberta a joves entre 13 i 30 anys dels 36 països membres de la Xarxa
Eurodesk amb l’objectiu de recopilar aquells dissenys de samarretes que representin millor

l’esperit de la campanya Time to Move.

Per a l’edició d’aquest any, Eurodesk seleccionarà un/a guanyador/a per cadascuna de les

dues categories: 

· Participants d’entre 13 i 19 anys.

· Participants d’entre 20 i 30 anys. 

Cadascuna d’elles rebrà una subscripció a Skillshare Premium per un any i una tablet
Wacom Intuos S. També rebran premis les 5 joves autores dels  dissenys més destacats.

Time to Move és un conjunt d’activitats d’esdeveniments presencials i en línia a tot Europa

durant el mes d’octubre. Les activitats estan organitzades per experts d’Eurodesk amb

l’objectiu d’atendre de forma personalitzada a les joves sobre les oportunitats internacionals

que ofereix la Unió Europea. 

Es poden presentar propostes al concurs fins al 31 d’octubre de 2020. 

Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/3i4xf1a

CONCURS DE
DISSENY DE
SAMARRETES
TIME TO MOVE
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Des de l’1 d’agost, les persones nòmades digitals que vulguin viure legalment a Estònia ho
tenen una mica més fàcil. Ja està disponible l’opció de residir-hi legalment durant un any i
treballar 100% remotament des d’aquest país, independentment que es trobin registrades fora

del país.

 

Existeixen dos tipus de visats dissenyats per a nòmades digitals amb interès per residir a Estònia:

· Visat de llarga duració (D-Visa): permet viure i treballar a Estònia fins a 365 dies durant un

període de 12 mesos consecutius. A més, permet romandre a qualsevol país de la zona

Schengen fins a 90 a dies en un període de 180 dies consecutius. Té un cost de 100 euros.

· Visat de curta durada (C-Visa): permet viure i treballar a Estònia fins a 3 mesos en un

període de 6 mesos consecutius. Té un cost de 80 euros.

 

Quins són els requisits per sol·licitar la visa?
· Tenir plena capacitat de treballar de forma 100% remota, independentment de la ubicació.

· Activitat laboral compatible amb les noves tecnologies de telecomunicacions.

· Comptar amb un contracte de treball actiu amb una empresa registrada fora d’Estònia,

realitzar negocis a través d’una empresa pròpia registrada a l’estranger o desenvolupar una

activitat professional com autònom/a per a clients principalment fora d’Estònia.

· Demostrar que els ingressos dels darrers 6 mesos a la sol·licitud eren d’un mínim de 3.504

euros (sense impostos).

Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/3kYBI7h
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VISA PER A
NÒMADES
DIGITALS A
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El Premi Jean Monnet anima a homenatjar la memòria de l'economista recompensant el talent
individual o grupal que hagi contribuït a donar suport a la integració europea.

L’edició d’aquest any està organitzada pel patronatge del Parlament Europeu amb el suport de

partners proeuropeus.

Quins són els objectius del premi?
· Recompensar a individus i grups pels esforços per promoure la integració europea i el

federalisme. 

· Animar als i a les ciutadanes, a Europa i a l'estranger, a promoure, contribuir i enfortir la

integració i la unitat europees. 

· Honrar la memòria i el compromís de Jean Monnet a favor de la integració europea.

Tots els projectes implementats a favor de la integració europea poden optar a aquest premi.

Per poder presentar-se  cal ser major de 18 anys i, en el cas dels grup, els i les membres poden ser

menors d'edat, sempre que la persona a càrrec i encarregada de la sol·licitud sigui major d'edat.

Es poden presentar candidatures des del 9 d'agost fins al 9 d'octubre de 2020. El premi s’entrega

anualment el 9 de novembre, data en què va néixer Jean Monnet.

Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/34bQEIw
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El programa d’intercanvi Eurodissea ofereix unes pràctiques per fer d’assistent en una
pastisseria a Bèlgica, concretament a la regió de Valònia.

En aquestes pràctiques, la persona seleccionada es formarà per realitzar rebosteria i tècniques de

decoració de pastissos, principalment.

El perfil requerit ha de comptar amb:
· Diploma en rebosteria.

· Competències personals i socials com el respecte per les normes, higiene, sentit de

l’organització, rapidesa, creativitat, perseverança, facilitat d’adaptació i esperit d’equip.

· Nivell bàsic de francès.

Les pràctiques tenen una duració de 6 mesos i es realitzaran entre el 19 d’octubre de 2020 i el  9

d’abril de 2021. La persona seleccionada, a més, realitzarà un curs de l'idioma en arribar, entre el 19

d’octubre i l’11 de novembre de 2020. 

L’horari de feina serà de dilluns a divendres de 4:30 a 13 h i de dissabte a diumenge de 2 a 9:30 h,

disposant de 2 dies lliure a la setmana que es comunicaran a l’inici de les pràctiques.

Es poden presentar candidatures fins al 9 d’octubre de 2020. 

Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/3l0TWoZ
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El Servei Civil Internacional ofereix l’oportunitat de realitzar un voluntariat a Suïssa
relacionat amb el món del circ.

Circus Lollypop és un circ itinerant que treballa amb infants i joves amb l’objectiu d’animar-les

a desenvolupar la seva pròpia cultura juvenil i guanyar més consciència de si mateixes. 

La persona seleccionada viatjarà amb el circ a través de Suïssa per fer parades a diverses

escoles del país. Fins i tot, podria tenir l’oportunitat d’acompanyar-lo a un país de l’Europa de
l’Est durant el mes de setembre (treballant principalment amb minories del país en qüestió). 

Les tasques del o la voluntària seran, entre altres, muntar la carpa, animar als i les infants, i

realitzar tasques domèstiques i tècniques.

El voluntariat té una duració de 6 mesos i es realitzarà entre l’1 de març i el 31 d’agost de 2021. 

Per poder optar a aquest voluntariat cal inscriure’s al Cos Europeu de Solidaritat, tenir entre 18 i
30 anys i ser resident d’un país de la Unió Europea.

La data límit per poder presentar la candidatura és l'1 de novembre de 2020. 

Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/3kXAzNk
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«NO SÓN LES
PERSONES LES
QUE FAN ELS
VIATGES, SINÓ ELS
VIATGES ELS QUE
FAN LES
PERSONES» 

JOHN STEINBECK


