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PARTICIPA DEL COS EUROPEU
DE SOLIDARITAT AMB TACC!



Apropa't a la realitat sahrauí amb els Camps de solidaritat

Beques la Caixa de postgrau i doctorat arreu del món

Beques científiques i tecnològiques al CERN de Suïssa

Pràctiques professionals al CESE de Bèlgica

Programa per a joves 'CEO per un mes'

Treballar d'educador/a en escoles bressol a Alemanya

Treballar de Marketing Manager a Andorra

Concurs de cançons del Cos Europeu de Solidaritat 

Busquem voluntàries del CES per anar a Itàlia i Malta
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CONTINGUTS

I ara, subscriu-te a la nostra newsletter a taccbcn.com

per rebre el Mou-te mensualment al teu correu electrònic!

http://www.taccbcn.com/


Engeguem la convocatòria per participar d’aquesta iniciativa internacional i juvenil finançada per

l’Ajuntament de Sabadell i gestionada per Taller d’Art, Cultura i Creació.

Els camps de solidaritat, projecte emmarcat dins de l’Agermanament de Sabadell amb el poble
sahrauí, són estades d’entre deu i quinze dies als camps de refugiades de Tindouf (Algèria)

que ofereixen l’oportunitat de conèixer la situació de les sahrauís que fa més de 40 anys que

esperen la resolució d’un conflicte que les obliga a viure en assentaments enmig del desert.

Els i les participants duran a terme accions socioeducatives i artístiques amb els i les infants
que viuen als camps, i en benefici de tota la comunitat. A la tornada, se’ls farà partícip d’activitats
de retorn social per tal de sensibilitzar la ciutadania sobre la situació del poble sahrauí.

Per participar cal complir els següents requisits: 

· Tenir entre 18 i 30 anys.           

· Estar vinculat/da a la ciutat de Sabadell, presentar un projecte artístic o voler realitzar les

pràctiques dels estudis en l’àmbit social.

· Comptar amb experiència en l’àmbit de les arts o el lleure educatiu.

· Tenir disponibilitat entre el 19 i el 29 d’octubre de 2021 (dates provisionals de la baixada).

 

Si vols conèixer de primera mà el poble sahrauí, la seva cultura i la seva lluita, i compleixes els

requisits, tens fins al 30 d’abril de 2021 per enviar CV i carta de motivació o projecte artístic a

sahara@taccbcn.com.

 

APROPA'T A LA REALITAT SAHRAUÍ
AMB ELS CAMPS DE SOLIDARITAT
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Llegeix la notícia sencera a    bit.ly/3oLoQDn  

https://bit.ly/3oLoQDn


La Fundació la Caixa convoca 120 beques per estudiar un màster o realitzar un doctorat o projecte

predoctoral a universitats o centres d'investigació superior europeus, nord-americans o asiàtics.  

Les beques s'atorgaran per un any acadèmic, però no podran ser inferiors a nou mesos i es

permetrà estendre-les fins a un màxim de 24 mesos. L'estada començarà a Europa a la tardor de

2021, a Amèrica del Nord a la tardor del curs 2022-2023 i a Àsia al llarg de 2022.

Els requisits per optar a alguna d'aquestes beques són:

· Acreditar el domini de l'idioma estranger en qüestió en el nivell que indiqui la convocatòria.

· Comptar amb dos anys d'experiència laboral en el cas de les interessades en cursar un MBA. 

· No haver cursat la llicenciatura en el mateix país on es pretén estudiar amb la beca.  

· No haver rebut una beca de postgrau la Caixa ni tenir un doctorat. 

· Pretendre cursar els estudis a temps complet i de forma presencial. 

Totes les beques cobreixen la taxa de matrícula sense límit de quantitat i una ajuda mensual que
varia en funció del país d'acollida. A més, les estudiants becades rebran una assignació per
despeses d'instal·lació, d'assistència a congressos i seminaris, de viatge i administratives.

Per sol·licitar una beca cal inscriure's de forma en línia fins a l'11 de febrer de 2021. 

BEQUES 
LA CAIXA 
DE POSTGRAU 
I DOCTORAT
ARREU DEL MÓN
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Més informació a    bit.ly/3r77Jxk

https://bit.ly/3r77Jxk


El Laboratori Europeu d'Investigació Nuclear (CERN) obre el termini per sol·licitar les 25 beques

d'especialització per a joves científiques i tecnòlogues d'un any de duració al laboratori

especialitzat en tecnologies de grans acceleradors de partícules, detectors i infraestructures

associades situat a Ginebra (Suïssa), en el marc del FTEC-Spanish Traineeship Programme.

Caldrà que les persones interessades compleixin els següents requisits: 

· Estar en possessió del títol de Màster en Enginyeria, Física Aplicada o equivalent. 

· No poden haver passat més de quatre anys des de l'obtenció del títol universitari. 

· Tenir la nacionalitat espanyola o d'un dels estats membres de la Unió Europea. 

· Comptar amb un bon nivell d'anglès demostrable oralment.

Aquesta beca està dotada amb 6.000 euros per cada persona beneficiària per part del programa

FTEC i amb 500 euros mensuals per part de CIEMAT per cobrir despeses relacionades amb

l'assegurança mèdica i la Seguretat Social. A més, cada jove tindrà un tutor o tutora al CERN i serà

assignat a un grup de la institució on desenvoluparà la seva activitat en coordinació, seguiment i

supervisió dels responsables del programa. 

El període per enviar la sol·licitud finalitza el 16 de febrer de 2021 i caldrà incloure el currículum en

anglès, el certificat acadèmic i cartes de recomanació, ja que en el procés de selecció es tindrà en

compte l'expedient acadèmic, la formació complementària i l'experiència professional acreditada.

BEQUES
CIENTÍFIQUES I
TECNOLÒGIQUES
AL CERN DE
SUÏSSA
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Més informació a    bit.ly/3tkuEXZ

https://bit.ly/3tkuEXZ


El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) posa en marxa una convocatòria de pràctiques

professionals a les seves oficines a Brussel·les. 

Aquestes beques s'emeten cada any per dos períodes de cinc mesos de duració amb l'objectiu de

què les joves obtinguin experiència professional en un entorn multicultural on aprendran les

funcions d'aquest comitè. El CESE és un òrgan consultiu que permet als representants de grups

europeus socio-professionals expressar els seus punts de vista sobre assumptes de la UE.

Per optar a alguna d'aquestes pràctiques remunerades caldrà complir els següents requisits: 

· Ser major d'edat.

· Ser estudiant de pregrau o postgrau.

· Tenir bons coneixements d'anglès i francès, i dominar una altra llengua de la UE.

· Ser ciutadà/ana  de la Unió Europea  o d'un estat candidat.

· No haver realitzat unes pràctiques al CESE. 

 

La beca ascendeix a un import de 1.190 € al mes aproximadament i les pràctiques tenen previst

començar el 16 de setembre de 2021 i finalitzar el 15 de febrer de 2022.

El termini per sol·licitar una plaça en aquesta convocatòria finalitza el 31 de març de 2021.

PRÀCTIQUES
PROFESSIONALS
AL CESE 
DE BÈLGICA
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Més informació a    bit.ly/3aoiEfn

https://bit.ly/3aoiEfn


El grup Adecco ofereix l'oportunitat  a joves de 40 països d'arribar a ser CEO mundial de la

companyia durant un mes. 

El o la jove guanyadora treballarà braç a braç amb el director executiu de la companyia al seu

país per, posteriorment, optar, d'entre una selecció de les 10 millors candidates, a desenvolupar les

funcions del CEO mundial d'Adecco. 

Els requisits per participar d'aquest programa són:

· Estar acabant els estudis superiors o haver-los acabat recentment. 

· Tenir un bon nivell d'anglès.

· Ser d'un dels 40 països participants. 

 

Aquesta oportunitat pretén mostrar el talent de les joves a través del treball en una companyia

global. Així, les persones seleccionades podran desenvolupar les seves habilitats i aprendre, a

través de l'experiència laboral, les claus de l'èxit empresarial. 

El termini per presentar la candidatura finalitza el 16 d'abril de 2021 i es realitza omplint un

registre en línia i enviant el currículum. 
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PROGRAMA 
PER A JOVES
'CEO PER UN
MES'

Més informació a    sforce.co/3cvUeTF   

https://sforce.co/3cvUeTF


El Servei Alemany de Col·locació Internacional i Especialitzada i el Servei Públic d'Ocupació
de Catalunya informen de l'obertura d'un procés de selecció per a professionals de l'educació per

treballar a escoles bressol de la regió alemanya de Baden-Württemberg.

Els requisits que hauran de complir les candidates són:

· Títol professional de Mestre/a especialista, Grau o FPGS en Educació Infantil o Grau en

Pedagogia (amb experiència en educació infantil).

· Tenir 29 anys o menys.

· Nacionalitat d’un estat membre de la UE.

· Disposició per a viure i treballar a Alemanya i disponibilitat per aprendre alemany.  

I els avantatges per les participants del projecte són els següents: 

· Contracte laboral estable després del reconeixement del títol i del període de prova.

· Salari d'entre 2.800 i 3.100 € bruts al mes un cop obtingut el reconeixement del títol.

· Curs d’alemany inicial a Barcelona 100% subvencionat durant 6 mesos a partir d'abril i de

nivell B2 a partir de setembre o octubre.

· Viatge a Stuttgart 100% subvencionat i ajuda en la cerca d'allotjament. 

 

Si estàs interessat/da en aquesta oportunitat, envia currículum i còpia del teu títol professional al

correu eures.seleccio.soc@gencat.cat amb el títol ‘EDUCA + el teu nom’ fins al 5 de març de 2021.

TREBALLAR
D'EDUCADOR/A
EN ESCOLES
BRESSOL A
ALEMANYA
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Més informació a    bit.ly/39B3fcq  

https://bit.ly/39B3fcq


El portal del grup Pyrénées ha publicat una convocatòria per cercar un/a Marketing & Digital
Product Manager Food per incorporar-se al departament de Màrqueting i Digitalització, en

dependència directa de la cap de departament.

La persona seleccionada participarà en la definició de l'estratègia global i gestionarà i farà

seguiment de les accions de Restauració del Grup, que inclou la restauració de Pyrénées i dels

McDonald's.

Per presentar la candidatura cal complir els següents requisits:

· Educació superior en Econòmiques, ADE, Marketing o similar.

· Tenir, com a mínim, 3 anys d'experiència en un lloc similar.

· Alts coneixements de MS Office365, CRM systems, data management i metodologies àgils. 

· Domini del català i el castellà, i valorable coneixements d'anglès i francès. 

 

Les condicions són:

· Incorporació immediata.

· Flexibilitat laboral i teletreball (40% de la jornada).

· Possibilitat de desenvolupament professional.

· Gaudir dels avantatges socials de Pyrénées Andorra.

TREBALLAR DE
MARKETING
MANAGER 
A ANDORRA
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Més informació a   bit.ly/2MDGFqy 

https://bit.ly/2MDGFqy


La Comissió Europea convida els i les voluntàries del Cos de Solidaritat Europeu a compartir la

seva experiència creant una cançó o un vídeo enviat a través de l’aplicació del programa.

Els requisits per participar d'aquest concurs són: 

· Tenir entre 18 i 31 anys.

· Estar inscrit/a al portal del Cos Europeu de Solidaritat.

· Estar participant actualment en una activitat del CES o haver participat anteriorment.

Per participar cal accedir a l’aplicació del CES a través del telèfon mòbil amb les credencials

personals, i gravar directament la cançó o vídeo o penjar el fitxer. A més, caldrà posar-li un títol,

incloure una breu explicació i tenir en compte que no pot superar els 5 minuts.

Participant es pot optar als següents premis:

· Les deu finalistes rebran un lot de promoció del CES i un val valorat en 100 €.

· L'autor/a de la cançó guanyadora rebrà un bitllet Interrail per viatjar fins a set destinacions

de la UE durant un màxim d’un mes o un val del mateix valor.

 

Un jurat professional, que inclourà experts en creativitat i en xarxes socials, seleccionarà fins a deu

finalistes mentre que la cançó guanyadora serà escollida mitjançant votació pública a l'aplicació.

El termini per enviar la proposta finalitza el 10 d'abril de 2021.  
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CONCURS 
DE CANÇONS 
DEL COS 
EUROPEU DE
SOLIDARITAT

Més informació a    bit.ly/3oE5Czg  

https://bit.ly/3oE5Czg


A Taller d’Art, Cultura i Creació cerquem persones d’entre 18 i 30 anys, motivades, compromeses

amb l’activitat de voluntariat i amb bon nivell d’anglès per participar de projectes de llarga
durada del Cos Europeu de Solidaritat.

Aquesta iniciativa de la Unió Europea pretén crear oportunitats perquè les joves col·laborin en

projectes que beneficiïn a comunitats de tot Europa. A més, el programa cobreix les despeses
relacionades amb l’allotjament, el transport, la manutenció, l’assegurança i el curs de l’idioma.

D'una banda, el projecte Take me in Europe vol.3 busca voluntàries per unir-se a diverses

organitzacions locals sòcies de l’entitat italiana InCo per donar suport a les seves activitats amb

joves. Els projectes de voluntariat es duran a terme a les ciutats de Molfetta i Bisceglie, a la regió

d’Apulia (Itàlia), durant 12 mesos, entre juliol del 2021 i juliol del 2022. 

D'altra banda, mitjançant Make a difference with KVF, una voluntària podrà donar suport a la

maltesa Fundació Karl Vella proporcionant assistència psicològica i educativa a infants i

adolescents de famílies afectades per la malaltia greu d’un membre. El projecte tindrà lloc a

Attard (Malta) durant 12 mesos, del febrer del 2021 al febrer del 2022. 

Si estàs interessat/da en alguna d'aquestes convocatòries, contacta amb nosaltres a través del

correu-e internationalprojects@taccbcn.com, i t’orientarem sobre com presentar la teva

candidatura. El termini per presentar-la finalitza el 10 i 18 de febrer de 2021, respectivament.

BUSQUEM VOLUNTÀRIES DEL CES 

PER ANAR A ITÀLIA I MALTA
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Llegeix la notícia sencera a    bit.ly/2L8brY1  

https://bit.ly/2L8brY1


«VIATJAR ÉS
DESCOBRIR QUE
TOTS ESTAN
EQUIVOCATS
SOBRE ELS ALTRES
PAÏSOS»

ALDOUS HUXLEY


