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COM AFECTA EL BREXIT A LA
MOBILITAT AMB EL REGNE UNIT?



Màster de desenvolupament sostenible de l'Erasmus Mundus

Beques per estudiar la cultura índia al país 

FP Dual en atenció geriàtrica a Alemanya 

Pràctiques del programa PICE a la Unió Europea

Treballar d’ortodontista a Noruega

Participar d'un intercanvi juvenil a França

Voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat a Estònia

Com afecta el Brexit a la mobilitat amb el Regne Unit?
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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/


L’Erasmus Mundus és un programa de la Unió Europea que promou l'intercanvi d'estudiants a

través de projectes desenvolupats entre diverses universitats col·laboradores.

Un d’aquests projectes és el màster STeDe, que té per objectiu crear experts en l'àmbit del

desenvolupament territorial sostenible en el context de canvi climàtic. Concretament, tracta de

formar professionals per poder ajudar les organitzacions que actuen al territori a l'hora d'elaborar
polítiques de desenvolupament sostenible que combinin dimensions econòmiques, socials,
ambientals, internacionals i interculturals.

Els requisits d'admissió són:

· Comptar amb formació en ciències humanes i socials o naturals i tecnològiques. 

· Haver cursat un grau de 180 crèdits ECTS (llicenciatura, grau, etc.)

· Tenir bon domini de l'anglès i el castellà, parlat i escrit.

 

Aquest màster està organitzat en quatre semestres cursats en universitats de diferents països
arreu del món (Itàlia, Bèlgica, França, Equador, Brasil, Burkina Faso i Sud-àfrica), a banda de
combinar la modalitat en línia amb el treball de camp presencial.   

Cal tenir en compte que hi ha la possibilitat de cursar el màster finançat a través de diferents
beques. El termini per presentar la candidatura finalitza el 10 de maig de 2021.

MÀSTER DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE DE
L'ERASMUS MUNDUS
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Més informació a    bit.ly/3nED9dS

https://bit.ly/3nED9dS


El Govern de l'Índia ofereix 100 beques destinades a joves estudiants de qualsevol part del món

que desitgin descobrir la cultura mil·lenària del país. El programa proposat inclou cursos acadèmics
de dansa, música, teatre, arts escèniques, escultura, gastronomia o llengües índies. 

Els requisits per optar a les beques són els següents:

· Tenir entre 18 i 30 anys.

· Comptar amb competència suficient en anglès: és possible que la institució de destí sol·liciti

una prova oficial de nivell com el TOEFL o l’IELTS.

· Comprometre's a contractar autònomament una assegurança mèdica i d'accidents.

Les beques inclouen el transport internacional, és a dir, l'avió d'anada i tornada; així com

l’allotjament, concretament, l'estada en un alberg pròxim a la universitat o institució educativa.

L’estudiant té l’opció de presentar la sol·licitud a 5 universitats de la seva elecció per ordre

preferent a través d'una carta de motivació de 500 paraules en anglès. Les institucions són
organismes autònoms i independents que tenen els seus propis criteris d’elegibilitat a l'hora de
confirmar l’admissió. 

El darrer dia per presentar la candidatura és el 30 de maig 2021.

BEQUES PER
ESTUDIAR LA
CULTURA ÍNDIA 
AL PAÍS 
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Més informació a    bit.ly/3aXULw0

https://bit.ly/3aXULw0


El Servei de Col·locació Internacional i Professional alemany (ZAV) i EURES Espanya, juntament

amb agències d'ocupació de Baviera, presenten un projecte en Formació professional dual en
Atenció Geriàtrica que inclou contracte laboral i formació.

Cal complir els següents requisits per presentar la candidatura:

· Tenir entre 23 i 45 anys i posseir la nacionalitat espanyola o d'un altre país membre de la UE.

· Tenir la titulació de l'ESO amb un bon expedient o el Batxillerat.

· Tenir experiència laboral cuidant persones grans o interès en aquest àmbit.

· Estar disposat/da a aprendre alemany de forma intensiva.

 

Els i les participants podran accedir a:

· Doble titulació: formació professional a partir de setembre de 2022 com a Auxiliar d'Infermeria

(1 any) i a partir de setembre de 2023 com a Titulat/da en Infermeria amb especialitat en
Geriatria (3 anys).
· Contracte laboral com a auxiliar en geriatria des de gener de 2022 fins a finalitzar la formació

professional el juliol de 2026, amb un salari mensual mínim de 1.950 € bruts.
· Curs d'alemany a Espanya fins a assolir un nivell A2 i a Baviera fins a iniciar la formació

professional el setembre de 2022.

 

Els i les interessades han d'enviar currículum Europass, carta de motivació i còpia del títol de
Batxillerat o d'ESO al  correu-e bproe@sepe.es abans del 15 de maig de 2021.

FP DUAL 
EN ATENCIÓ
GERIÀTRICA 
A ALEMANYA  
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Més informació a    bit.ly/2QPJRBJ

https://bit.ly/2QPJRBJ


El Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) de les Cambres de Comerç de l'estat

permet als i a les joves, a  través del seu Pla de Mobilitat, fer estades professionals en empreses de
la Unió Europea, mentre guanyen i enforteixen competències per inserir-se en un mercat laboral.

Per participar cal complir els següents requisits:

· Ser major de 18 anys i menor de 30.

· Comptar amb nacionalitat espanyola o d'algun dels Estats part de l'Acord Econòmic Europeu,

ser ciutadà/ana de la UE o tenir una autorització per residir i treballar en territori espanyol.
· Estar empadronat/da a qualsevol localitat del territori nacional espanyol.

· Estar registrat/da en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 

Un cop la persona està inscrita a la Garantia Juvenil, es pot accedir al programa PICE i a les 

 oportunitats de pràctiques i feina a empreses de la UE. A més, es pot filtrar la cerca segons el

país, el tipus d'ocupació, la categoria, l'especialitat professional o el tipus de formació acadèmica. A
l'hora de registrar-se a l'oferta d'interès, caldrà consultar tots els detalls amb relació a l'empresa, les
funcions i tasques que durien a terme, els requisits d'aplicació i el tipus de perfil professional que
estan buscant.
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PRÀCTIQUES
DEL PROGRAMA
PICE A LA UNIÓ
EUROPEA

Més informació a    bit.ly/3eelDKs  

https://bit.ly/3eelDKs


Estetisk Tannregulering AS, a través de la Xarxa Eures, cerca un ortodontista a temps parcial a prop
d’Oslo, tot i que la posició es pot combinar amb una de dentista general per completar la jornada.

Es preveu que la persona seleccionada comenci a treballar a partir de l'1 d'agost de 2021.

Les condicions de treball són les següents: 

· Tipus de contracte fix o basat en el percentatge d’ingressos.

· Temps de treball parcial (3 dies a la setmana), complet (5 dies a la setmana) o per torns.

· Salari mensual de 80.000 a 200.000 NOK (entre 8.000 i 20.000 €).

El candidat seleccionat rebrà materials de primera qualitat i comptarà amb el suport d'un equip
motivat i experimentat.

Els requisits per poder presentar la candidatura són: 

· Tenir diploma de l'especialitat. 

· Comptar amb un nivell B2 d'anglès.

· Es valorarà experiència prèvia i certificats en bràquets Invisalign, estètics o linguals.

 

Per participar del procés de selecció, cal enviar el CV per correu-e a ruhi@live.no amb còpia a

eures.nordicos@sepe.es i sota l'assumpte ORTHODONTIST CV abans del 15 de juliol de 2021.

TREBALLAR
D’ORTODONTISTA 
A NORUEGA
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Més informació a    bit.ly/3aXCS0C  

https://bit.ly/3aXCS0C


L'entitat COCAT cerca 4 participants per l'intercanvi juvenil “CHÂTEAU DES DEUX TOURS” que

tindrà lloc a Neuville-Sur-Essone (França) del 19 al 31 de juliol de 2021.

Per la seva banda, l'entitat d'acollida és REMPART i l'intercanvi consistirà en la preservació d’un

castell per aprendre i reflexionar sobre el patrimoni cultural europeu, a  través del teatre. Així, la

formació anirà a càrrec d'una companyia teatral, Le Théâtre des Minuits. 

El grup de participants estarà constituït per un total de 20 joves (4 participants i 1 líder de grup) de
França, Polònia, República Txeca i Catalunya. Així, es busquen joves d'entre 18 i 30 anys amants

del patrimoni cultural, el teatre i amb ganes de participar d'una experiència internacional.

L'intercanvi està subvencionat pel programa Erasmus+, per la qual cosa la majoria de les despeses

associades al viatge seran reemborsades. Cal tenir en compte que els idiomes vehiculars seran
l'anglès i el francès, i l'allotjament es realitzarà en tendes de campanya.

Per participar cal respondre a un formulari abans del 12 de maig de 2021.

 

PARTICIPAR 
D'UN 
INTERCANVI
JUVENIL 
A FRANÇA
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Més informació a    bit.ly/2QOJIys 

https://bit.ly/2QOJIys


L'entitat Experimental Movement Centre busca participant per a un projecte de llarga durada
del Cos Europeu de Solidaritat per acompanyar els i les joves a través de l'art, la música, el circ,

l'acrobàcia i el ball. L'entitat d'enviament és Servicio Civil Internacional.

L’activitat de voluntariat es durà a terme des de l'1 d'octubre de 2021 al 31 d'agost de 2022. Tot i

que les sales d'entrenament estan situades al centre de Tallinn, les actuacions, esdeveniments i

espectacles tenen lloc arreu del país. 

La tasca de la persona voluntària consistirà a:

· Ajudar durant els entrenaments com a entrenador/a assistent i preparar la sala. 

· Estar present a les actuacions i ajudar a organitzar les competicions i esdeveniments:

comunicació i difusió, venda i control d'entrades, control d'assistència, etc. 

· Ajudar amb el treball creatiu: coreografia, música, vestuari, fotografia, gravacions, etc.

Per participar d'aquest projecte cal tenir entre 18 i 30 anys i, en tractar-se d'una iniciativa

finançada per la Unió Europea, es cobreixen les despeses derivades de l'allotjament, el transport,

la manutenció i els diners de butxaca.

El termini per presentar la candidatura finalitza el 24 de maig de 2021.  
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VOLUNTARIAT
DEL COS
EUROPEU DE
SOLIDARITAT A
ESTÒNIA

Més informació a    bit.ly/3xKcUHl  

https://bit.ly/3xKcUHl


Una pregunta recurrent a les assessories de mobilitat internacional dels darrers mesos és la
següent: què he de tenir en compte per viatjar al Regne Unit després del Brexit?

El Brexit s'entén com el procés de sortida del Regne Unit de la Unió Europea iniciat després del
referèndum celebrat el 2016 i pactat el febrer de 2020 amb l'entrada en vigor de l'Acord de
Retirada. A partir de 2021, la relació entre l'estat insular i la comunitat política europea està
basada en l'"Acord de Comerç i Cooperació", que suposa alguns canvis pel que fa a la mobilitat.

A partir de l'1 de gener de 2021 els i les ciutadanes de la UE no podran desplaçar-se al Regne Unit

lliurement per fer d'au pairs o realitzar pràctiques, ja que hauran de comptar amb un visat

d'estudiant que els permeti treballar i participar d'un curs oficial. 

Pel que fa als i a les estudiants universitàries interessades a realitzar el seu Erasmus al país, també

experimentaran canvis i restriccions. A partir del curs 2021/2022, necessitaran un visat per un

període superior a 6 mesos o un permís de residència per un període inferior; mentre que des

del curs 2022/2023 aquests intercanvis es realitzaran a través de convenis bilaterals entre
universitats, fet que suposarà canvis en el cost de la mobilitat i en els requisits d'idioma per

accedir.

Si continues pensant a realitzar el teu projecte d'estudis, pràctiques, feina o voluntariat al Regne
Unit, troba la teva assessoria de mobilitat internacional de referència a
taccbcn.com/assessories/ i rep orientació i acompanyament de forma gratuïta. 

COM AFECTA EL BREXIT A LA
MOBILITAT AMB EL REGNE UNIT?
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Més informació a    bit.ly/3eI2saE  bit.ly/3gTMFsd

https://www.taccbcn.com/assessories/
https://bit.ly/3eI2saE
https://bit.ly/3gTMFsd


«LES CIUTATS
SÓN LLIBRES QUE
ES LLEGEIXEN
AMB ELS PEUS»

QUINTÍN CABRERA


