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NOVA ENTREVISTACC
"Recomano viure una experiència
així almenys una vegada a la vida"

L A  R E V I S T A  D E  M O B I L I T A T  I N T E R N A C I O N A L  



Aconsegueix el visat de treball temporal de Nova Zelanda

Treballa mentre viatges amb els creuers de Disney 

Forma't a França en Art i Arquitectura animada amb CampusArt

Estudia la Formació Professional Dual a Alemanya

Realitza pràctiques al Japó amb les beques Vulcanus

Col·labora en els projectes d'EU Aid Volunteers

Realitza pràctiques de disseny gràfic a Brussel·les

Participa en un intercanvi juvenil sobre el canvi climàtic al Baix Llobregat

TACC News:  Celebrem el festival Art for Smiles al Líban

L'entrevisTACC a les participants de l'intercanvi 'Speak Up! HHRR On Air'
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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!

taccbcn.com

https://www.instagram.com/taccbcn/
https://twitter.com/TACCbcn
https://www.facebook.com/taccbcn
https://www.youtube.com/channel/UCc1_9ckbFIyN74XkNA0KSeQ
http://www.taccbcn.com/
http://www.taccbcn.com/


Ser major de 18 anys.
No haver obtingut prèviament un altre visat SSE.

Disposar d'un passaport vigent.
Estar a Nova Zelanda en el moment de realitzar la sol·licitud.

Disposar d'un certificat d'antecedents penals.
Disposar d'un certificat de salut. 
Tenir una oferta de treball d'una empresa aprovada pel sistema del SSE.

Bitllet de tornada o demostrar que es disposa de suficients fons econòmics per a comprar-lo.

S'ha obert la temporada alta per a obtenir el visat de treball Supplementary Seasonal
Employment (SSE) a Nova Zelanda. El SSE és un visat per viure i treballar al país del sud d'Oceania

de forma temporal durant 6 mesos a la indústria de la viticultura i l'horticultura.

Els requisits per demanar el visat són:

Per a sol·licitar el visat SSE de Nova Zelanda cal completar el formulari a la pàgina web New
Zealand Immigration adjuntant els documents necessaris per a la sol·licitud i pagant les taxes

corresponents per la gestió. També és necessari enviar un sobre amb tota la documentació impresa,

degudament emplenada, a les adreces indicades per l'autoritat migratòria de Nova Zelanda. 

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 31 de març de 2022.

ACONSEGUEIX
EL VISAT DE
TREBALL
TEMPORAL DE
NOVA ZELANDA
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Més informació a    bit.ly/3EkjKFG

https://bit.ly/3EkjKFG
https://bit.ly/3EkjKFG
https://bit.ly/3EkjKFG
https://bit.ly/3EkjKFG


Ser major de 21 anys.
Demostrar bon nivell d'anglès.
Tenir la documentació necessària: passaport, visa C1/D mariner/a, etc.

Disney Cruise Line, la línia de creuers de Disney, ofereix vacants laborals per a aquelles persones

que desitgin unir-se a la companyia per viatjar i treballar a la vegada a destinacions com les
Bahames, el Carib, Alaska, Mèxic o Europa, entre d'altres.

Els llocs de feina disponibles són molt variats i aniran en funció de la demanda de la naviliera com

personal de restauració com cuiners/eres, cambrers/eres, ajudants de cuina i bàrmans, a més
d'altres professionals que van a bord dels creuers com tripulants de cabina, dependents/es per les
botigues, entrenadors/es, socorristes, monitors/es infantils, fotògrafs/es, recepcionistes,
mecànics/ques, personal de neteja, músics/ques, discjòqueis, metges/esses, infermers/es, entre
d'altres.

Els requisits per optar a una de les ofertes de treball són:

Per a sol·licitar un lloc de treball en els creuers de Disney cal enviar el CV Europass i una carta de
motivació a través d'un formulari de sol·licitud en línia. 

La data límit per fer arribar la candidatura varia segons la posició.

TREBALLA
MENTRE
VIATGES AMB
ELS CREUERS
DE DISNEY 
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Més informació a    bit.ly/3J7Pl10

https://bit.ly/3J7Pl10


Arts plàstiques
Moda i disseny
Comunicació visual i cinema
Música
3D
Patrimoni i arquitectura

Haver cursat d'un a tres anys d'estudis superiors en art o arquitectura. 

Acreditar amb un certificat tenir un bon nivell de francès.

CampusArt obre el termini per formar-se en Art i Arquitectura animada en diferents nivells:

preparatòria, llicenciatura o grau, màster o doctorat. Aquesta xarxa d'institucions franceses compta
amb la col·laboració de l'agència Campus France i el suport del govern francès. 

Les opcions formatives són les següents: 

Els requisits per participar d'aquest programa són:

Per presentar la sol·licitud, cal adjuntar la candidatura i l'expedient acadèmic, així com el portfoli
de treball, i cartes de recomanació i motivació. Tot i que la sol·licitud és gratuïta, cal pagar 300 €

de despeses administratives si l'estudiant acaba acceptant la proposta formativa. 

El termini per presentar la candidatura finalitza el 28 de febrer de 2022.

FORMA'T A
FRANÇA EN ART
I ARQUITECTURA
ANIMADA AMB
CAMPUSART
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Més informació a    bit.ly/32MhoSO

https://www.campusfrance.org/es/campus-art-el-proceso-de-admision-esta-abierto-para-el-ano-2022
https://bit.ly/32MhoSO


6

Més informació a    bit.ly/3HdIMZ8

ESTUDIA LA
FORMACIÓ
PROFESSIONAL
DUAL A
ALEMANYA

Tenir entre 18 anys i 35 anys.
Tenir la nacionalitat d'algun país membre de la Unió Europea.

Demostrar un nivell mínim d'A2 d'alemany (tot i que també es valorarà tenir nivell d'anglès).
Haver obtingut el títol d'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

La Xarxa EURES ha obert la convocatòria per a diferents opcions de la FP Dual a Alemanya per a
les següents àrees professionals: cuiner/a, especialista en la indústria hotelera, tècnic/a en
hostaleria, especialista en servei d'àpats, carnisser/a i venedor/a.

Durant l'estada es disposarà de contracte d'aprenentatge amb alta a la Seguretat Social mentre

que el salari serà d'un mínim de 450 € nets al mes. A més, s'ofereixen quatre setmanes de
vacances a l'any, ajuda econòmica pel transport i un àpat al dia en el lloc de treball.

Els requisits per participar d'aquest programa són:

Si estàs interessat/ada en aquesta oportunitat, envia el currículum en espanyol, anglès o alemany i

una carta de motivació a bproe@sepe.es, indicant en l'assumpte "FP dual Alemanya + la teva

nacionalitat + especialitat en la qual t'interessa participar" abans del 14 de gener de 2022.

https://bit.ly/3HdIMZ8


Ser ciutadà/ana de la Unió Europea.

Ser estudiant universitari/ària de la branca de l'enginyeria o les ciències.

Les beques Vulcanus són un programa de beques del govern del Japó per a realitzar pràctiques

professionals al país nipó. La durada de les beques és d'un any, des de setembre del 2022 fins a
l'agost del 2023.

El programa consisteix en un seminari sobre la cultura japonesa, un curs intensiu de japonès de

quatre mesos i vuit mesos de pràctiques en una empresa del Japó.

La dotació econòmica que ofereix la beca cobreix les despeses del viatge d'anada i tornada, el cost
derivat de l'allotjament i la manutenció durant l'estada, a banda del seminari i el curs de l'idioma.

Els requisits per participar del procés de selecció són:

Per obtenir alguna d'aquestes beques, cal enviar la candidatura en línia adjuntant el teu
currículum, una carta de motivació i una carta de recomanació abans del 20 de gener de 2022.
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REALITZA
PRÀCTIQUES
AL JAPÓ AMB
LES BEQUES
VULCANUS

Més informació a    bit.ly/30PKsby

https://bit.ly/30PKsby
https://bit.ly/30PKsby
https://bit.ly/30PKsby
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Més informació a    bit.ly/3JBHGsa

COL·LABORA EN
ELS PROJECTES 
D'EU AID
VOLUNTEERS 

Ser major de 18 anys
Ser ciutadà/na o resident de llarga durada de la Unió Europea.

L'European Youth Portal ha obert el termini per participar dels projectes d'EU Aid Volunteers.

Aquests projectes reuneixen persones voluntàries i organitzacions de diferents països amb
l'objectiu de proporcionar suport pràctic als projectes d'ajuda humanitària i contribuir a reforçar

la capacitat i la recuperació de les comunitats afectades per catàstrofes.

Els projectes d'EU Aid Volunteers miren de reforçar la capacitat de les organitzacions no
pertanyents a la Unió Europea per a preparar-se per respondre davant les crisis humanitàries i

millorar la seva gestió de voluntaris. També es proporciona finançament per a l'assistència tècnica
de les organitzacions ubicades a la UE, reforçant la seva capacitat tècnica per complir amb els
estàndards i procediments necessaris per a desplegar els i les voluntàries europees. 

Els requisits per participar d'aquests projectes són:

Aquest programa ofereix als i a les voluntàries allotjament, viatge, assegurances, formació

contínua, una assignació mensual i una ajuda per a cobrir les despeses derivades de la tornada.

Si t'interessa ser part activa del canvi social, entra a la pàgina de l'European Youth Portal i escull el
projecte que més encaixi amb les teves inquietuds.

https://bit.ly/3EoCHqE
https://bit.ly/3EoCHqE
https://bit.ly/3EoCHqE
https://bit.ly/3JBHGsa


Tenir entre 18 i 35 anys.
Haver cursat estudis de disseny gràfic, impressió i web.

Demostrar un nivell de francès escrit i oral bàsic.

Des del Programa Eurodissea es busca un/a assistent/a de disseny gràfic per a unes pràctiques
remunerades en una federació d'empreses (Namur en Mai, LaSemo i Bucolic Brussels) a

Brussel·les.

Les pràctiques començaran el 4 d'abril i acabaran els 28 de setembre, i la persona becària

donarà suport en la comunicació digital, impresa i l'audiovisual de la companyia.

Els requisits per a optar a l'oferta de pràctiques són:

Els beneficis per a la persona en pràctiques inclouen el cost de l'allotjament, vals de menjar,

cobertura del transport local, curs de francès i 500 € mensuals per a altres despeses.

Si estàs interessat/da en aquesta oferta de pràctiques, crea el teu perfil al portal web d'Eurodissea i
inscriu-te directament a l'oferta adjuntant el teu CV Europass, una carta de motivació, el teu

certificat d'estudis i una còpia del passaport o el DNI.

REALITZA
PRÀCTIQUES DE
DISSENY GRÀFIC
A BRUSSEL·LES
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Més informació a     bit.ly/3H2fLiO

https://bit.ly/3H2fLiO


Poder-se comunicar en anglès.
Tenir interès pel canvi climàtic. 

Estar disponible durant el projecte, per la formació prèvia i la valoració posterior.

Allotjament i àpats coberts.
Cal preparar energizers, ice-breakers i l'intercultural night, i organitzar una acció d'impacte local.
Cal pagar la quota d'amic de l'entitat (20 €). 

Cerquem 10 participants catalanes d’entre 17 i 30 anys per participar en l’intercanvi juvenil del

programa Erasmus+ "Changing for the Climate". L’intercanvi se celebrarà del 10 al 18 d’abril de
2022 al Prat de Llobregat (Baix Llobregat) i tractarà sobre el canvi climàtic.

El projecte comptarà amb la participació de joves de cinc països europeus, i pretén crear un espai
per compartir coneixements i estratègies per lluitar contra les causes del canvi climàtic a través

de tallers formatius, i mètodes i eines d’expressió artística. 

Els requisits per a participar de l'intercanvi són els següents:

 

Les condicions són les següents:

Els i les interessades han d’enviar currículum Europass i carta de motivació en castellà o català per

correu-e amb l’assumpte «Intercanvi Juvenil Changing 4 the Climate» abans del 30 de gener de
2021 a internationalprojects@taccbcn.com.

PARTICIPA EN 
UN INTERCANVI
JUVENIL SOBRE
EL CANVI
CLIMÀTIC AL
BAIX LLOBREGAT
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Més informació a    bit.ly/3HbLX3s  

mailto:internationalprojects@taccbcn.com
https://bit.ly/3HbLX3s
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La sol·licitud presentada per l'entitat sobre el Segell de Qualitat en
l'àmbit del Cos Europeu de Solidaritat ha estat aprovada, tal com

ens ho ha comunicat l'Agència Nacional Espanyola a mitjans de
desembre. 

Després de més de cinc anys d'experiència en la gestió d'aquest
programa de voluntariat, el certificat ens permet continuar

desenvolupant projectes garantint elevats estàndards de qualitat. 

La segona jornada del festival
va tenir lloc el dia 14 al camp
de refugiades Nahr el Bared,

al nord del país. Aquest camp
va ser bombardejat fins a
gairebé la seva destrucció el
2007 i actualment és d'accés
restringit.

Així que, per primer des de
feia molt de temps, joves
palestines van tocar davant
la comunitat, incloent-hi les

noies, que fins feia poc tenien
prohibit tocar instruments. 

Després d'aquesta primera
edició del festival, l'objectiu és
continuar realitzant-lo, però
tractant d'ampliar la seva
cobertura, per tal de poder
arribar als deu camps de
refugiades on té presència

l'entitat libanesa National
Institution of Social Care &
Vocational Training.

El projecte compta amb el
finançament de l'Ajuntament
de Sabadell per mirar de

millorar la qualitat de vida de
la població refugiada a través
de l'art comunitari. 

El projecte de cooperació, que

es va haver de posposar a causa
de la covid-19, s'ha dut a terme
del 9 al 16 de desembre a dos

camps de refugiades palestines
al nord i al sud del país.

L'objectiu del festival era
promoure que els i les joves
refugiades desenvolupessin

peces artístiques sobre la

cultura palestina per mostrar-
les a les comunitats als camps. 

Rashidieh, al sud del país, va ser

el primer camp a acollir el
festival el dia 12, on més de 120
assistents van ser testimoni
d'actuacions de teatre, cant,
música i dansa. 

La jornada va acabar amb un
referèndum popular perquè la

comunitat decidís si volien
repetir l'experiència l'any vinent, i
on el sí va guanyar per
unanimitat.

CELEBREM EL FESTIVAL  
ART FOR SMILES AL LÍBAN

11TACC NEWS

OBTENIM EL
SEGELL DE
QUALITAT
DEL CES 

Més informació a    bit.ly/3z8Lb4g  

Més informació a    bit.ly/3exnbP3  

https://www.socialcare.org/portal/home/1/
https://bit.ly/3z8Lb4g
https://bit.ly/3exnbP3


Aquest viatge ha superat les
meves expectatives, des de
petita somiava a conviure amb
altres cultures. I he après molt
sobre DD.HH. i racisme.

LAIA F.: Vaig conèixer l’oferta a

través de Twitter. Estudio
Relacions Laborals i vaig tenir
clar que volia apuntar-m'hi.

Les activitats de l’esdeveniment
eren molt variades, estaven ben
organitzades i m’he sentit molt
acollida i acompanyada per
Taller d'Art, Cultura i Creació.
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A L'ALBA LI, LA LAIA FUENTES I L'ALBA GARRIDO 
PARTICIPANTS DE L'INTERCANVI JUVENIL 'SPEAK UP! HHRR ON AIR' 

"Recomano viure una
experiència així almenys
una vegada a la vida"

Com vas conèixer el projecte?

Com has viscut l'experiència?

Ho recomanaries?

La Laia Fuentes (a l'esquerra) i l'Alba Li (al centre) durant la
gravació del podcast, acompanyades d'una altra participant del
projecte.

Recomano molt participar,
t’aporta molts coneixements i
et permet viure experiències
amb joves de tota Europa. 

Sí, tots aquests aprenentatges
m’han servit per aplicar-los a la
meva carrera com a activista
política i com a ciutadana.

ALBA L.: Vaig descobrir la

possibilitat de participar a
través de l'organització política
juvenil on milito.

ALBA G.: Em van enviar l’oferta

des del Punt Jove de Sant Boi
de Llobregat i no vaig dubtar
en apuntar-m'hi ràpidament.

Ha sigut molt enriquidor, he
après molt de mi mateixa, dels
altres, de l’entorn, de la
temàtica de l’intercanvi, dels
drets humans i del racisme.

És una experiència única, molt
recomanable per a joves, crec
que cal viure-ho almenys una
vegada a la vida.

L'Alba L., la Laia F. i l'Alba G. van participar de
l'intercanvi de l'Erasmus+ 'Speak Up! HHRR On

Air' sobre drets humans i racisme que va tenir

lloc a Schötmar (Alemanya) del 12 al 22 d'agost
com a part de l'equip català enviat per Taller
d'Art, Cultura i Creació. 

Les participants, provinents també d'Alemanya,

Rússia, Bielorússia, Ucraïna i Grècia, van
desenvolupar un podcast on tractaven

qüestions com la vulneració de drets a
l'Afganistan arran de l'entrada dels talibans. 

L'ENTREVISTACC

Més informació a     bit.ly/3z8IOhS  

https://www.cultureworldme.com/podcast
https://www.cultureworldme.com/podcast
https://bit.ly/3z8IOhS


«UN COP A L’ANY,
VIATJA A ALGUN
LLOC EN EL QUAL MAI
HAGIS ESTAT ABANS»  

 
DALAI LAMA


