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Audicions per treballar a Disneyland París
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5 beques per continuar estudiant a l'estranger
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7 
RAONS 
PER
APUNTAR-TE
AL 
COS 
EUROPEU 
DE
SOLIDARITAT

1.Coneixeràs noves cultures i noves
maneres de veure i entendre la vida
 

2.Ampliaràs els teus horitzons
 

3.Milloraràs el teu nivell d’idiomes
 

4.És una experiència única i irrepetible
 

5.T’ajudarà a trobar una feina millor
 

6.Ampliaràs el teu ventall d’amistats
 

7.No necessitaràs tenir diners estalviats
 

Si després totes aquests motius,
segueixes interessat o interessada en
tenir la teva pròpia aventura
internacional i necessites més
informació pots escriure a les nostres
assessores en mobilitat internacional
a internationalprojects@taccbcn.com.
 



EU.
MOTION

L’associació portuguesa  Mais
Cidadania  busca un voluntari o
voluntària per participar en el projecte
Eu. Motion. Aquest projecte té dos
objectius principals:  erradicar la baixa
participació dels i les joves en els
processos de participació i de decisió i la
integració cultural i l’exclusió social.
 

El voluntari o voluntària realitzarà el
projecte de voluntariat del Cos Europeu
de Solidaritat entre  febrer i novembre
de 2020, el que suposa un total de 10
mesos de duració.

 

El projecte es durà a terme a  Lisboa,

concretament a la zona de Bairro Alto,

al centre juvenil +Skillz. 

 

Si estàs interessat/da, envia el teu CV i la
teva carta de motivació
a  internationalprojects@taccbcn.com
abans del 10 de novembre.

Portugal



FOOTBALL FOR
DEVELOPMENT

Aquest projecte del Cos Europeu de
Solidaritat té l'objectiu d'englobar a
grups de persones de diferents àmbits
socials i culturals a través de la pràctica
del futbol.
 

A través d'aquest esport es promou el
respecte mutu i la tolerància, no només
al camp de futbol, sinó també durant el
dia a dia. 

 

Així doncs, durant el projecte, el o la
voluntària tindrà l'oportunitat de centrar-
se en el seu propi projecte amb l'ajuda
d'altres projectes i activitats connectades
amb l'aprenentatge global i l'educació no
formal (entrenaments, seminaris i
programa d'empredenedoria).

 

El projecte acollirà al voluntari o
voluntària durant un total de 12 mesos,
entre febrer de 2020 i gener de 2020.

 

L'últim dia per presentar candidatures és
el 15 d'octubre. 

 

Més informació a
https://europa.eu/youth/solidarity/plac
ement/15659_en
 

 

 

República Txeca



AUDICIONS
PER
TREBALLAR 
A
DISNEYLAND
PARÍS

Disney ha obert un procés de selecció per
seleccionar als ballarins/es que formaran
part del cos de ball de dos nous
espectacles de Disenyland Paris.
 

Les audicions tindran lloc el proper 14
d'octubre als Teatres del Canal de Madrid.

 

Es busquen ballarins masculins que
tinguin una alçada mínima de 1,70 metres
i ballarines que superin 1,63 d'alçada. A
més, han de comptar amb una bona
tècnica, tant en ball clàssic com en jazz, i
tenir capacitat per interactuar
espontàniament amb el públic en directe.

 

Els i les candidates seleccionades
firmaran un contracte que s'iniciarà el
proper mes de desembre i que durarà fins
al maig del 2020. 

 

França



VOLUNTARIS
PER A UNA
ESTADA A
L'ANTÀRTIDA

Sabàtic a l'Antàrtida, com es diu aquest
projecte, es portarà a terme aquest mes
de desembre i persegueix un objectiu
ambiciós: recollir mostres de neu per
estudiar fins a quin punt els microplàstics
han penetrat en els terres gelats de la fi
del món.

 

Els i les voluntàries comptaran amb la
tutela de Kirstie Jones-Williams, qui lidera
aquesta investigació sense precedents.
 

L'itinerari començarà a Punta Arenas,
Xile, on els voluntaris i voluntàries rebran
una capacitació intensiva i es preparan
amb cursos de glaciologia i mostreig de
camp, a més de tasques de laboratori i
pràctiques amb l'equip. D'allà volaran a
l'Antàrtida per començar amb la missió
científica i aterraran a una pista natural
de gel blau situada al més profund del
continent.
 

No es necessita cap certificació formal,
però sí que és necessari comptar amb
disponibilitat per viatjar a Xile entre
novembre i desembre de 2019, tenir més
de 18 anys i un nivell d'anglès òptim per
mantenir una conversació.

 

La selecció final de cinc científics
ciutadans s'anunciarà el proper 30
d'octubre.

 

Per poder apuntar-se com a voluntari el
primer pas és completar el formulari a
airbnb.com/sabbatical.
 

 

 

 



PLACES PER
ESTUDIAR FP I
TREBALLAR A
ALEMANYA

El Servei de Col·locació Internacional
Professional Alemany (ZAV) i EURES
España ofereixen a candidats europeus
d'entre 23 i 45 anys d'edat, la possibilitat
d'accedir a una FP de cicle superior en
l'àmbit de l'educació i assistència social
amb feina garantida.

 

Aquest projecte ofereix als i les
candidates la possibilitat de fer un curs
d'introducció a l'alemany fins que
obtinguin el nivell A2.

 

A partir de febrer de 2020, els i les
candidates seleccionades firmaran un
concracte a temps complet com a
col·laboradors sense formació a
Alemanya. A través d'aquest contracte,

de meitat treball i meitat formació,

rebran un sou mensual
d'aproximadament 2.350 euros bruts
durant tot l'any de formació com a
auxiliar d'educació social.
 

Un cop iniciada la formació en educació i
assistència social, cada candidat passarà
a cobrar 2.690 euros bruts segons les
bases d'aquesta convocatòria. A més, tots
i totes les selecciones per participar en
aquest projecte tindran dret a ajudes a
l'estudi i mesures d'ajut tipus coaching
durant la duració completa de la FP, així
com un premi econòmic de 1.500 euros
un cop completats amb èxit tots els
estudis d'aquest títol de FP.

 

Cal enviar CV en format Europass i una
còpia del títol de Batxillerat o Selectivitat
a  bproe@sepe.es, amb el títol del
missatge "SOCIAL + el teu nom".

 



PROGRAMA DE
MOBILITAT
LABORAL
CATALUNYA/
BADEN-
WÜRTTEMBERG

Amb aquest programa es permet i es
facilita la integració al mercat laboral de
Baden-Württemberg i de Catalunya a
professionals d'aquestes regions que
estiguin decidits a treballar i viure a l'altra
regió. Fomentar la interacció entre els
professionals i les empreses o les entitats
de representació empresarial d'ambdues
regions, predisposades a col·laborar.
 

El programa ofereix formació en llengua
alemanya, informació d'un nou entorn
sociocultural i oportunitats per accedir a
llocs de treball.
 

Hi poden participar persones
demandants d'ocupació de sectors
professionals específics, que vulguin
aprendre l’alemany i interessades a viure i
a treballar a Alemanya.

 

Per participar cal enviar CV i carta de
presentació en format  Europass, a
mobilitat.cat-bw@gencat.cat
 

Alemanya



5 BEQUES PER
CONTINUAR
ESTUDIANT A
L'ESTRANGER

1. Beca Postgrau Obra Social La Caixa
Beques per realitzar estudis en qualsevol
universitat o centre d'ensenyament
superior d'Amèrica del Nord i la zona
d'Àsia-Pacífic. Són beques per a màster,
doctors i postdoctorats.
 

2. Beques del British Council
La beca IELTS del British Council a
Espanya està dissenyada per ajudar a una
persona dinàmica, innovadora i que
tingui una gran motivació i pugui
demostrar que té potencial per realitzar
una contribució a la societat amb els
seus estudis.
 

3. Beques Talentia
La Consejería de Economía, Innovación,

Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía ofereix ajudes directes als i les
estudiants per a la realització d'estudis de
máster, MBA, EMBA i doctorat a través de
les beques Talentia.

 

4. Beques Ramón Areces
La Fundación Ramón Areces concedeix
beques per a la realització d'estudis a
universitat i centres d'investigació a
l'estranger.
 

5. Beca Torrens University
La beca de Torrens University és ideal si
acabes de finalitzar els teus estudis de
grau i vols avançar amb el teu nivell
d'anglès.
 

 



«MIRA EL
MÓN. ÉS MÉS
FANTÀSTIC
QUE
QUALSEVOL
SOMNI». 
 
RAY BRADBURY


