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INSCRIU-TE A BEQUES, PRÀCTIQUES,
I OFERTES DE FEINA I VOLUNTARIAT
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TACC News | Oberta la convocatòria per
participar dels Camps de Solidaritat

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  



Beques Master Mind per fer un màster a Bèlgica

Beques Santander per estudis Erasmus 

Pràctiques com assistent de comunicació a Brussel·les

Pràctiques per a 500 estudiants universitàries

Treball com a psiquiatre/a a Dinamarca

Treball com a tècnic/a d'instal·lació a Malta

Voluntariat ensenyant anglès a Guatemala 

Voluntariat en activitats culturals a Àustria

Formació sobre comunicació no violenta a Geòrgia
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TACC News | Participa en els Camps de Solidaritat amb el poble sahrauí

CONTINGUTS

I ara, subscriu-te a la nostra newsletter a taccbcn.com
per rebre el Mou-te mensualment al teu correu electrònic!

taccbcn.com

http://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/


Tenir qualsevol nacionalitat, excepte la russa. 
Certificar el domini de l'anglès a través d'un nivell C1 del MCER o l'equivalent a l'IELTS o al
TOEFL.
Es valorarà la nota de l'expedient acadèmic de cada candidat/ata.
No podran presentar-se els i les estudiants matriculades durant aquest curs en una institució
d'educació superior flamenca. 

El Ministeri d'Educació i Formació del govern de Flandes convoca una nova edició de les beques
Master Mind, que permeten realitzar un màster durant un o dos cursos acadèmics en una
universitat flamenca, una escola d'arts o l'Acadèmia Marítima d'Anvers. 

Els requisits per a participar són els següents:

Aquestes beques inclouen una subvenció de 9.600 € per any acadèmic, a més de l'exempció de
la taxa de la matrícula. Cal tenir en compte que existeix la possibilitat de renovar la beca per un
segon any si així es requerís.

Si estàs interessat/ada en aquesta convocatòria, cal que enviïs una carta de motivació escrita en
anglès, dues cartes de recomanació de professorat de la universitat d'origen, còpia dels diplomes
obtinguts i tres raons que motivin la presentació de la sol·licitud abans del 28 d'abril de 2023. 
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BEQUES MASTER
MIND PER FER 
UN MÀSTER 
A BÈLGICA

Més informació a studyinflanders.be

https://www.studyinflanders.be/scholarships/master-mind-scholarships


Tenir concedida l'ajuda del programa Erasmus+ de mobilitat d'estudis o pràctiques a Europa.
Es prioritzarà als i a les estudiants que hagin rebut el curs anterior una beca general del
Ministeri i/o que acreditin legalment tenir una discapacitat igual o superior al 33%.

125 beques de 1.000 € cadascuna.
1.750 beques de 500 € cadascuna. 

El Banc Santander, la Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles i el
Ministeri d'Universitats convoquen 1.875 beques per aquells i aquelles estudiants que tenen
previst realitzar una mobilitat en el marc del programa Erasmus+ durant el curs 2023/2024. 

Els requisits per a participar són els següents:

El programa ofereix dos tipus de beques segons la quantitat a percebre:

Cal tenir en compte que les primeres van dirigides a estudiants amb necessitats econòmiques, el
millor expedient acadèmic i/o una situació de discapacitat igual o superior al 33%. 

Si estàs interessat/ada en aquesta convocatòria, tens temps per a presentar la teva sol·licitud fins al
14 de març de 2023.

 4

BEQUES
SANTANDER
PER ESTUDIS
ERASMUS

app.becas-santander.comMés informació a

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-para-erasmus-2023-2024


Tenir entre 18 i 35 anys.
Haver cursat estudis relacionats amb la comunicació, les relacions públiques o la gestió de
mitjans.
Comptar amb un bon nivell d'anglès i es valorarà el domini del francès o d'una altra llengua de
la UE.
Comptar amb un nivell avançat en el disseny web, la gestió de xarxes socials i l'ús del paquet
Office.

A través del programa Eurodyssey, la comunitat CETAF cerca una persona interessada a realitzar
les pràctiques a Brussel·les donant suport a les accions de comunicació i difusió. CETAF reuneix
els principals museus d’història i ciències naturals d’Europa en la creació d’una xarxa d’investigació
formada  per més de 40 membres i organitzacions de més de 22 països. 

Els requisits per a participar són els següents:

Les pràctiques tenen una durada de 6 mesos com a màxim, preveient que comencin el 20 de
març i acabin el 14 de setembre de 2023 en horari de dilluns a divendres de 9 a 17 hores. 

A més, el programa cobreix l'allotjament a la ciutat amb les despeses incloses i l'assegurança, a
banda de realitzar una aportació mensual de 500 €.

Si estàs interessat o interessada en aquesta oferta, has d'enviar la teva candidatura directament a
través del portal web del programa com més aviat millor.
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eurodyssey.aer.eu

PRÀCTIQUES 
COM ASSISTENT
DE COMUNICACIÓ
A BRUSSEL·LES

Més informació a

https://eurodyssey.aer.eu/traineeship/?id=119848


Estar inscrit/a en un curs acadèmic universitari.
Dominar l’anglès o el francès. 
Es valorarà l’experiència internacional dels i les candidates. 

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ofereix la
possibilitat a 500 estudiants universitàries procedents d’arreu del món de realitzar pràctiques
durant 6 mesos per millorar les seves habilitats i coneixements dins la pròpia organització en un
entorn internacional. 

Els requisits per a participar són els següents:

L'organització ofereix la possibilitat de participar de projectes propis donant suport a les funcions
corporatives, a més de desenvolupar tasques d’investigació, anàlisi de dades i redacció
d’estudis.

El programa de pràctiques ofereix als i a les participants una dotació mensual de 700 €.

Si estàs interessat/da en aquesta oferta, envia el formulari de sol·licitud  que trobaràs a l'enllaç
abans del 28 de febrer de 2023. 

6

PRÀCTIQUES 
PER A 500
ESTUDIANTS
UNIVERSITÀRIES

Més informació a oecd.taleo.net

https://oecd.taleo.net/careersection/ext_2/joblist.ftl
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TREBALL COM A
PSIQUIATRE/A 
A DINAMARCA

Comptar amb àmplia formació psiquiàtrica.
Tenir l'autorització d'una universitat de la UE, els països nòrdics o l'EEE.
Tenir experiència i/o interès en els àmbits del desenvolupament de la qualitat i la recerca.
Tenir experiència en els àmbits de la docència i l'orientació.

Introducció al departament, l'hospital, la llengua i la cultura.
Instrucció sobre el sistema sanitari i la legislació danesa.
Supervisió permanent en temes professionals, culturals i socials.
Classes intensives de danès.
Orientació en relació amb la mudança, l'allotjament, etc.

La Regió Central de Dinamarca, que consta de 8 departaments psiquiàtrics que conformen un
únic hospital, cerca especialistes psiquiatres per a l'examen, diagnòstic i tractament de pacients
per als departaments d'Horsens, Randers i Viborg.

Els requisits per a participar són:

El programa ofereix les següents facilitats: 

La jornada laboral és de 37 hores a la setmana amb 6 setmanes de vacances a l'any i una
remuneració mensual de 6.930 € des de l'inici, podent augmentar fins a 9.440 € després de passar
les proves pertinents.  

Si estàs interessat/ada en aquesta oferta, pots enviar la sol·licitud i el teu CV en anglès a través de la
pàgina web de la institució abans del 15 de febrer de 2023. 

sepe.esMés informació a

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/Ofertas-empleo-destacadas-informacion-paises/empleo-dinamarca.html
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Manteniment, reparació i instal·lació d'equips elèctrics i de fontaneria, bombes d'aigua, equips de
filtració, calefacció, refrigeració i dosificació d'aigua, ventilació i sistemes de control.
Control de la documentació de garantia de qualitat, revisió dels procediments i implementació de
millores dels processos.

Tenir formació en treballs de manteniment, instal·lació o qualsevol altra posició similar. 
Comptar amb llicència B de cablejat elèctric i experiència amb equips elèctric, mecànic i de fontaneria. 
Parlar i escriure anglès amb fluïdesa.
Tenir passaport sense restriccions de viatge i carnet de conduir, i no tenir condemnes legals. 
Ser una persona altament motivada, autoorganitzada i disciplinada.

El grup AquaBioTech està buscant contractar un/a tècnic/ per dur a terme treballs d'instal·lació i
manteniment a les seves instal·lacions a Malta, donant assistència a laboratoris, botigues i oficines així
com als diferents departaments i, de forma puntual, a les seus a l'estranger. 

Les diferents funcions a realitzar són:

Els requisits per a participar són els següents;

L'empresa ofereix un contracte de treball a llarg termini i de durada determinada amb un salari
d'uns 18.000 € bruts anuals, a banda de poder incloure accés a allotjament.

Si estàs interessat/ada en aquesta oferta, has d’enviar el teu CV i carta de motivació en anglès a
eures.recruitment.jobsplus@gov.mt amb còpia a pcpmixto.eures@sepe.es indicant el nom de Tècnic/a
Instal·lacions i Manteniment i la referència 391666 abans del 20 de febrer de 2023.

sepe.es

TREBALL COM A
TÈCNIC/A
D'INSTAL·LACIÓ
A MALTA

Més informació a

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/Ofertas-empleo-destacadas-informacion-paises/empleo-malta.html


Tenir més de 18 anys.
Tenir disponibilitat mínima d’1 mes, tot i que es donarà prioritat a les estades de 3 mesos en
endavant. 
Comptar amb bon nivell d’anglès oral i escrit, i nivell bàsic de castellà. 
Ser una persona proactiva, creativa, flexible i motivada, 
Cal fer-se una assegurança de viatge. 

L'associació sense ànim de lucre One, Two... Tree! gestiona projectes educatius amb l’objectiu de
facilitat l’accés a l’anglès a les comunitats empoderades, emprenedores i organitzades a
Centreamèrica.

Actualment, cerca persones voluntàries per donar suport a les escoles públiques i organitzacions
locals perquè alumnat, equip docent i comunitat aprenguin l'anglès. 

Els requisits per participar són els següents:

L'associació no cobreix el transport, l'allotjament o la manutenció, ja que van a càrrec del voluntari
o voluntària, però no cal pagar cap quota per participar del projecte. 

Si estàs interessat/da a formar part d’aquest projecte, pots presentar la teva sol·licitud a l’enllaç fins
a l'11 d'abril de 2023.
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hacesfalta.org

VOLUNTARIAT
ENSENYANT
ANGLÈS
A GUATEMALA 

Més informació a

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?idOportunidad=216605&pageIndex=1&volver=


Tenir entre 18 i 30 anys.
Ser ciutadà/a a espanyola o comptar amb residència legal a Espanya.
Tenir interès en la gestió cultural i d'esdeveniments, la fotografia i el disseny gràfic.
Es donarà prioritat a les persones de zones remotes, que no tenen gaire oportunitats de viatjar a
l'estranger.

Una ONG austríaca busca voluntàries a través del Cos Europeu de Solidaritat per donar suport a
activitats culturals a la seva seu a Trofaiach de l'1 de març al 31 d'agost de 2023.

Els requisits per a participar són:

L'organització s'encarrega de proporcionar una habitació en pis compartit a Trofaiach o Leoben, a
banda d'organitzar la recollida de la persona voluntàrio a la estación de tren de Leoben o en el
aeropuerto de Viena. A més, els i les voluntàries reben una assignació mensual per menjar, així com
un billet d'autobús mensual d'acord amb les directrius del programa, finançat per la Comissió
Europea., que també cobreis les despeses derivades de l'assegurança, el curs de l'idioma i diners de
butxaca. 

Si estàs interessat/ada a formar part d'aquest projecte, envia CV en anglès i completa el formulari
com més aviat millor. 
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VOLUNTARIAT
EN ACTIVITATS
CULTURALS 
A ÀUSTRIA

yeseuropa.orgMés informació a

https://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/5-7-meses-de-voluntariado-ayudando-en-actividades-culturales-en-una-organizacion-en-trofaiach-austria/
https://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/5-7-meses-de-voluntariado-ayudando-en-actividades-culturales-en-una-organizacion-en-trofaiach-austria/


Tenir 18 anys com a mínim.
Ser resident de l'estat membre de la UE o país associat de l'organització d'enviament.
Comptar amb domini de l'anglès. 
Ser un/a professional de l'àmbit de la joventut.
Estar interessat/ada en la qüestió i tenir disponibilitat per participar.

L'ONG International Center for Peace and Integration (ICPI) organitza una formació per a
professionals en el marc del programa Erasmus+ per proporcionar als i a les professionals juvenils
habilitats en comunicació no violenta i altres eines de comunicació per poder tractar i debatre
qüestions difícils i sensibles en la pràctica del treball juvenil.

El projecte té previst organitzar-se del 10 al 17 de maig de 2023 a Geòrgia.  

Els requisits per a participar són:

El programa cobreix les despeses derivades del projecte, inclòs l'allotjament i la manutenció.
Respecte al transport, es reemborsaran les despeses del viatge posteriorment. 

Si estàs interessat/ada a formar part d'aquest projecte, envia la teva candidatura a través del portal
abans del 28 de febrer de 2023. 
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FORMACIÓ SOBRE
COMUNICACIÓ 
NO VIOLENTA
A GEÒRGIA

salto-youth.netMés informació a

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/training-course-can-we-talk-about-it.10963/


PARTICIPA EN ELS CAMPS 
DE SOLIDARITAT AMB 
EL POBLE SAHRAUÍ
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Tenir entre 18 i 30 anys.
Estar vinculat/da a Sabadell, presentar
un projecte artístic o voler realitzar les
pràctiques.
Comptar amb experiència en l’àmbit
de les arts o el lleure educatiu.
Tenir disponibilitat entre 10 i 15 dies a
l’octubre o novembre de 2023.

Aquest projecte de voluntariat, emmarcat
dins de l’Agermanament de
l'Ajuntament de Sabadell amb el poble
sahrauí, ofereix l’oportunitat de conèixer

de primera mà la situació de les persones
sahrauís, que fa més de 45 anys que viuen
en campaments de refugiades al desert

algerià. 

Els requisits per participar són: 

També s'obre la convocatòria per formar part de la comissió mèdica, organitzada amb el suport de

I'Hospital Parc Taulí, així que si ets un/a professional de la medicina i vols participar com a cooperant al
projecte, t'estem buscant! 

Per a més informació, demana cita amb l’Assessoria de mobilitat internacional de l'Oficina Jove de

Sabadell a oficinajove@ajsabadell.cat, 689 32 19 45 o @sbdjove. I si vols participar d'aquesta iniciativa,

envia la candidatura a sahara@taccbcn.com abans del 14 de maig de 2023.

Més informació a taccbcn.com

OBTENIM L'ACREDITACIÓ
ERASMUS+ PER SEGUIR
DESENVOLUPANT
PROJECTES 

L'Agència Nacional Espanyola ha atorgat a Taller
d'Art, Cultura i Creació l'acreditació per
continuar  gestionant projectes de mobilitat en
el marc del programa Erasmus+.

L'acreditació permet accedir de forma simplificada
a les oportunitats de finançament de projectes
d'acció clau 1, és a dir, intercanvis juvenils i
formacions per a professionals. 

A més, les organitzacions acreditades podran
rebre un distintiu d'excel·lència com a
reconeixement.

Més informació a

erasmus-plus.ec.europa.eu

TACCNEWS

https://www.youtube.com/watch?v=9JE78_PUkMw
http://ajsabadell.cat/
https://www.instagram.com/sbdjove/
http://taccbcn.com/
https://www.taccbcn.com/descobreix-la-realitat-sahraui-participant-en-els-camps-de-solidaritat-de-lagermanament-de-sabadell/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/programme-guide/part-b/key-action-1/erasmus-accreditation-vet-school-adult


«HI HA LLOCS 
ON UN ES QUEDA, 
I LLOCS QUE 
ES QUEDEN EN UN» 

MARCEL PROUST


