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INSCRIU-TE A BEQUES, PRÀCTIQUES,
I OFERTES DE FEINA I VOLUNTARIAT
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L'ENTREVISTACC a l'IAN PRIETO 
"Si et donen una oportunitat, l’has d’agafar" 

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  



Cerquem jove per participar d'un projecte del CES a Itàlia

Beques Gates per cursar un postgrau a Cambridge

Beques per estudiar alemany al país

Beques de la Federació de Veterinaris d'Europa

Suport en el procés d'admissió a la universitat als EUA

Pràctiques al Tribunal de Comptes Europeu

Voluntariat com a professor/a d'anglès al Vaixell de la Pau

Treball en hostaleria i restauració a Àustria

L'entrevisTACC a l'Ian Prieto
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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/
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Tenir entre 18 i 30 anys.
Poder-se comunicar en anglès.
Tenir interès pels DDHH i l'educació intercultural, i habilitats artístiques i en l'àmbit multimèdia.

Tenir experiència i/o interès pel treball amb infants i persones vulnerables.

Allotjament i despeses de manutenció.

Reembors de les despeses de transport (fins a un màxim de 275 €).

Curs d'italià, assegurança mèdica complementària a la TSE i diners de butxaca.

A Taller d'Art, Cultura i Creació cerquem un/a jove d'entre 18 i 30 anys per al projecte de

voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat 'KIF KIF: Equal Opportunities for Mediterranean Youth',

que tindrà lloc a Palermo (Itàlia) de desembre de 2021 a maig de 2022.

El projecte, coordinat per l'entitat italiana CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud, consisteix a
donar suport a les accions d’educació intercultural i el respecte als drets humans.

Per participar cal complir els següents requisits:

Aquest projecte està subvencionat per la Comissió Europea i les despeses que cobreix són:

Els i les interessades han d’enviar currículum Europass i carta de motivació en anglès per correu-e
amb l'assumpte "Voluntariat CES a Itàlia - KIF KIF" a internationalprojects@taccbcn.com abans del
12 de novembre de 2021.

CERQUEM JOVE
PER PARTICIPAR
D'UN PROJECTE
DEL CES A ITÀLIA
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Més informació a    bit.ly/3jGx2F3

https://bit.ly/3jGx2F3


Residir fora del Regne Unit.
Tenir un expedient acadèmic brillant.

La Fundació Bill i Melinda Gates ha obert el termini d'inscripció per a participar en una de les

seves Beques Gates Cambridge per a cursar un postgrau a la Universitat de Cambridge. 

En aquesta edició, la fundació becarà a 80 estudiants assumint el cost total d'estudiar un postgrau

a temps complert en aquesta universitat en qualsevol dels camps disponibles per a l'any acadèmic
2022-2023. 

Per participar cal complir els següents requisits:

Les candidates que superin el procés de selecció hauran de realitzar una entrevista en la qual es

tractaran temes relacionats amb la seva formació acadèmica.

Les interessades poden enviar la seva sol·licitud directament a la pàgina web de les beques de la

Fundació Gates fins al 2 de desembre de 2021 o el 6 de gener de 2022, variant en funció dels

estudis pels quals se sol·liciti la beca.

BEQUES GATES
PER CURSAR UN
POSTGRAU A
CAMBRIDGE
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Més informació a    bit.ly/3mHoDmz

https://bit.ly/3mHoDmz


Haver completat almenys dos anys d'un grau universitari. 

El Servei Alemany d'Intercanvi Acadèmic (DAAD) ofereix beques destinades a estudiants de
grau i màster de qualsevol disciplina interessades a millorar el seu nivell d'alemany a Alemanya.

Les beques cobreixen la participació en un curs de 18 dies de durada que sol establir-se entre els

mesos de juny i novembre. A més les beques finançaran les estudiants amb 1.061 € per cobrir les
despeses durant la realització del curs. 

Per participar cal complir els següents requisits:

El programa se sol·licita directament a la web del DAAD amb el lliurament dels assoliments
acadèmics i una carta de motivació convincent respecte als estudis i la selecció de temes abans

de l’1 de desembre de 2021. 

BEQUES
PER ESTUDIAR
ALEMANY 
AL PAÍS
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Més informació a     bit.ly/3BDVmNR 

https://bit.ly/3BDVmNR


Ser ciutadanes d'un país europeu.

Estar cursant 3r, 4t o 5è curs de veterinària en una universitat europea.

Estar inscrit en un establiment acreditat o que sigui membre de ple dret de l'Associació Europea
d'Establiments d'Educació Veterinària.

La Federació de Veterinaris d'Europa (FVE) ha publicat una convocatòria de beques en

col·laboració amb l’MSD Animal Health. Ofereixen 68 beques de 2.200 € cadascuna per a

estudiants de veterinària. 

Per participar cal complir els següents requisits:

Un comitè de la FVE valorarà cada sol·licitud tenint en compte la carta de motivació de
l'estudiant, les cartes de recomanació del degà i d’un professor de la facultat, la necessitat
financera i la implicació professional.

Les beques poden sol·licitar-se a través d’un formulari en línia a la web de la FVE fins al 15 de
novembre de 2021. 

BEQUES DE LA
FEDERACIÓ DE
VETERINARIS
D'EUROPA
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Més informació a     bit.ly/3wbs8EW

https://bit.ly/3wbs8EW


Haver començat 1r de batxillerat o equivalent a Espanya el setembre de 2021. 
Residir a l’estat espanyol durant els cursos acadèmics 2021-2022 i 2022-2023.

Tenir un bon expedient acadèmic.

Tenir disponibilitat per a participar en les sessions bimensuals (els dimecres de 18 a 20 h) i per a
les activitats requerides.

El Competitive College Club és un programa tutoritzat i assessorat per l'equip d’EducationUSA a

Espanya i té com a objectiu ajudar les estudiants espanyoles a realitzar sol·licituds competitives
que les ajudin en el procés d'admissió en universitats dels Estats Units.

Per participar cal complir els següents requisits:

Les alumnes s’han de comprometre a realitzar 8 hores setmanals de tasques de voluntariat a
l'estiu i 8 hores al mes, durant l’any acadèmic, en activitats d'ajuda a la comunitat o en una

organització de la seva elecció.

El programa se sol·licita directament a través de la web lliurant una còpia oficial de l’expedient
acadèmic de 3r i 4t de l'ESO, una carta motivacional en anglès i un vídeo d'1 minut, també en

anglès, responent a la pregunta “Who I am?” abans del 7 de novembre de 2021.
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SUPORT EN
EL PROCÉS
D'ADMISSIÓ A
LA UNIVERSITAT
ALS EUA

Més informació a     bit.ly/3k1uKR5

https://bit.ly/3k1uKR5


Ser ciutadana d'un país europeu.

Disposar d’un diploma reconegut en l’àmbit universitari del grup d’educació AD (que
correspon als estudis universitaris complerts d’almenys tres anys). O bé, haver completat
almenys quatre semestres d'estudis universitaris en una àrea d'interès per al Tribunal.
No haver-se beneficiat de cap formació (remunerada o no remunerada) en cap institució de la
Unió Europea.

Tenir coneixements d’almenys dues llengües oficials de la Unió Europea.

El Tribunal de Comptes Europeu ofereix tres vacants de pràctiques a l'any segons les seves

necessitats. Enguany el Tribunal prestarà especial atenció a les sol·licituds de les candidates amb
perfils d'auditoria informàtica i ciència de dades.

Aquestes pràctiques poden ser remunerades (amb 1.350 € al mes) o no remunerades, depenent

dels crèdits pressupostaris disponibles. Cada pràctica pot durar entre tres i cinc mesos.

Per participar cal complir els següents requisits:

El termini per enviar la candidatura finalitza el 30 de novembre de 2021 i la sol·licitud s’ha de fer a

través d’un formulari en línia.
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PRÀCTIQUES
AL TRIBUNAL
DE COMPTES
EUROPEU 

Més informació a      bit.ly/3BD4Mt3

https://bit.ly/3BD4Mt3


Títol en l'ensenyament d'idiomes.
Experiència mínima de 18 mesos sent professora d’idiomes a temps complet.
Nivell avançat d'espanyol i anglès avançat.
Experiència o gran interès en els camps de l'educació per a la pau o l'educació global en
l'ensenyament d'idiomes. 

El Vaixell de la Pau ha posat en marxa el programa Global English/Español Training i està

seleccionant professores voluntàries d’espanyol i anglès que desitgin impartir classes mentre fan

la volta al món en vaixell.

El programa GET consisteix en un viatge global pel món promovent programes educatius, turisme

responsable, projectes de cooperació i campanyes de sensibilització i suport.

Les posicions de professores d'idiomes són de caràcter voluntari, per la qual cosa no són
remunerades. No obstant això, es cobreix la tarifa del viatge, les dietes i l'allotjament a bord, a

més dels impostos portuaris.

Per participar-hi cal complir els següents requisits:

El termini per a enviar la candidatura finalitza el 26 de novembre de 2021 i s’ha de fer a través d'un

formulari de sol·licitud en línia.

VOLUNTARIAT 
COM A
PROFESSOR/A
D'ANGLÈS AL
VAIXELL DE 
LA PAU
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Més informació a     bit.ly/3w8NBP3

https://bit.ly/3w8NBP3


Nivell d'alemany i anglès depenent del rol que ocupis.
Experiència laboral mínima en funció del càrrec.

Formació com a cambrer/a, estudis en escola de Turisme o certificats de pràctiques com a
cambrer o cuiner. 

Des de la Xarxa EURES se cerca un/a cambrer/a, un/a cuiner/a i personal d'habitacions per a

treballar en un hotel o restaurant per a la temporada d'hivern a Vorarlberg (Àustria). La temporada

començarà el desembre de 2021 i acabarà a l’abril de 2022. 

Per participar cal complir els següents requisits:

El programa cobreix l’allotjament i ofereix  un sou d’entre 2.200 i 2.700 € bruts, depenent de la

posició.

Per participar del procés de selecció cal enviar currículum i carta de presentació en alemany o
anglès a l'adreça de correu-e rosa.stampfer@ams.at amb l’assumpte “Vorarlberg 21/22

Waiter/waitress” en còpia a eures.seleccio.soc@gencat.cat.

TREBALL EN
HOSTALERIA I
RESTAURACIÓ
A ÀUSTRIA
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Més informació a     bit.ly/3mKsIXj  

mailto:rosa.stampfer@ams.at
mailto:eures.seleccio.soc@gencat.cat
https://bit.ly/3mKsIXj


Com et vas assabentar de la convocatòria
per participar en el projecte?
Vaig conèixer-la a través de la comunicació
interna de l’entitat. En aquell moment només ho
vaig llegir per sobre i va quedar a la bústia. No li
vaig donar importància perquè pensava que amb
el meu horari de treball no m’ho podria
combinar. Al cap d'unes setmanes, la meva
coordinadora a TACC em va preguntar si hi
voldria anar i em va donar totes les facilitats. No
vaig dubtar en dir que sí perquè el projecte i
l’experiència em semblaven interessants.

En què ha consistit el seminari per a profe-
ssionals juvenils?
Consistia a revisar el projecte que durant mesos
han estat fent altres entitats de diferents parts de
la Unió Europea. El projecte que vam revisar era
una proposta de com hauria de ser un
equipament juvenil i està pensat per entregar-lo a
grups polítics de diferents països. 

És una base de dades sobre diversos
equipaments arreu d’Europa i hi consta el
prototip d’equipament juvenil ideal, obtingut
mitjançant qüestionaris realitzats a joves. També
es van incloure uns marcadors polítics sobre
quines haurien de ser les bases comunes del
treball juvenil i un llistat dels beneficis de la
intervenció juvenil a curt i llarg termini. 

Durant aquests dies també vam visitar diferents
equipaments juvenils de Berlín per descobrir com 

treballen i, a la vegada, anàvem debatent
sobre com són els espais, els professionals i
tot el que envolta a un equipament juvenil.
Finalment vam concloure el seminari
aprovant el document que ens va portar a
tots a Alemanya.

Què t'ha aportat l'experiència en
l’àmbit personal? 
Crec que només l’experiència ja val la pena.

Conèixer altres cultures i passar temps amb
persones d’altres regions t’ajuda a tenir una
visió més amplia del món. Sempre que puc
intento buscar experiències com aquesta, jo
ja havia marxat a treballar i a estudiar lluny de
casa altres vegades. 

A L'IAN PRIETO, DINAMITZADOR JOVE I PARTICIPANT 
D'UN SEMINARI INTERNACIONAL 

11L'ENTREVISTACC

L'Ian és professional de l'entitat i ha participat del seminari per a professionals 'Standards for

Open Youth Centers in Europe', un projecte del programa Erasmus+ que pretén millorar la tasca

als espais joves de diferents països i que va tenir lloc a Berlín entre l'11  i el 15 d'octubre. 

El projecte, organitzat per l'entitat Roter Baum Berlin, va comptar amb la participació d’entitats
d'arreu d'Europa, com Taller d'Art, Cultura i Creació, que hi ha enviat dues professionals juvenils. 

"Si et donen una oportunitat, l’has d’agafar perquè
sempre s’aprenen coses noves, es coneix a gent
nova i construeixes nous ponts"

L'Ian Prieto a l'Espai Jove Can Jorba de Vilassar de Mar.               

http://www.youthcentres.eu/


Quins coneixements pots aplicar a la teva
tasca diària?
Doncs m'enduc una idea molt real de la situació
actual del treball juvenil. Com a conclusió diria
que el treball juvenil i social és molt diferent
entre països, professionals i equipaments. 

Cada país té unes definicions i metodologies
diferents que tenen sentit en el seu lloc d’origen.

Això m’ha permès entendre que la meva figura
professional pot tenir més o menys pes depenent
del país. També he vist certes idees que podem
implementar als nostres centres, sobretot la idea
que els joves han de dissenyar el seu espai
perquè en definitiva és seu. Els equipaments
juvenils són com cases, tenen molta vida dins i
fan que la cultura de la zona hi tingui el seu espai
i permeti al jovent expressar les seves inquietuds. 

Recomanaries l'experiència a altres
dinamitzadors juvenils?
Sempre! Sigui quina sigui l’experiència, si et
donen una oportunitat, l’has d’agafar perquè
sempre s’aprenen coses noves, es coneix a gent
nova i en aquest cas construeixes nous ponts.
Amb aquesta experiència m'han sorgit algunes
oportunitats noves d’Erasmus i col·laboracions.

D’això tracten les experiències: de veure i
trobar maneres de créixer, així que la
recomano totalment. 

Anar a un seminari a treballar i debatre
durant 8 hores al dia pot semblar una
activitat no gaire emocionant, però al cap i a
la fi t’enriqueix. Convido a tothom a explorar
noves oportunitats, a millorar, a trobar noves
eines personals i a aprofitar tot el que se’ns
presenta. 
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El grup de dinamitzadores juvenils internacionals que van participar al "Standards for Open Youth Centers in Europe".

L'Ian Prieto amb l'Aleidis Vila, dinamitzadora del Casal
de Joves d'Argentona, al seminari per a professionals.



«AQUEST ÉS
L’ENCANT D’UN
MAPA. REPRESENTA
L’ALTRE COSTAT DE
L’HORITZÓ, ON TOT
ÉS POSSIBLE»

 
ROSITA FORBES


