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CERQUEM PARTICIPANTS PER
INTERCANVIS JUVENILS A L'AGOST
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Cerquem participants per dos intercanvis i un seminari Erasmus+

Beques Schwarzman per realitzar un màster a la Xina

Programa de mentoria de la UE per a periodistes 

Pràctiques en transició energètica a Bèlgica

Vacants per treballar en un aeroport a Grenlàndia

Feina com educador/a infantil a Finlàndia

Voluntariat de llarga durada del CES al Regne Unit

Treballa a canvi d'allotjament a l'estiu! 
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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/


A Taller d’Art, Cultura i Creació cerquem persones interessades a participar de projectes

finançats pel programa Erasmus+, que cobreix les despeses relacionades amb l’allotjament i la

manutenció, a banda de reemborsar als i a les participants els diners avançats per al transport. 

Intercanvi juvenil sobre eines digitals a Macedònia del Nord
Cerquem 5 joves d'entre 18 i 30 anys per participar d’un intercanvi juvenil a Prilep des del 21 al 28

d’agost anomenat «There is always a way» per compartir i aprendre sobre plataformes

d’aprenentatge virtual a través de dinàmiques d’educació no formal.

Intercanvi juvenil sobre drets humans i racisme a Alemanya
Cerquem 4 joves d'entre 18 i 27 anys i 1 líder major d'edat per participar d’un intercanvi juvenil a

Bielefeld del 12 al 22 d’agost anomenat «Speak up! – Human Rights on Air» amb l’objectiu de

desenvolupar un podcast a la ràdio local combinant mètodes creatius i tallers informatius.

Seminari professional a Alemanya per millorar el treball juvenil informal
Cerquem 3 professionals majors d'edat per participar d’un seminari del programa Erasmus+ a

Berlín durant 6 dies a la primera quinzena d’octubre anomenat «Standards for Open Youth

Centres in Europe» per compartir experiències al voltant dels espais juvenils en els seus territoris.

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

correu-e a internationalprojects@taccbcn.com abans del 7, 10 i 19 de juliol de 2021,
respectivament, amb el nom del projecte a l'assumpte. 

CERQUEM PARTICIPANTS PER DOS INTERCANVIS
JUVENILS I UN SEMINARI ERASMUS+

Més informació a    bit.ly/3wqW12V  
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https://bit.ly/3wqW12V


Schwarzman Scholars convoca el seu programa de beques per realitzar màsters de Política

Pública, Economia i Negocis o Estudis Internacionals a la Universitat de Tsinghua, a Pequín.

El programa selecciona els i les estudiants d'acord amb l'aptitud acadèmica, la capacitat

intel·lectual, el potencial de lideratge, l'esperit emprenedor, la resiliència i el desig d'entendre altres

cultures, a banda de les perspectives i posicions.

Per participar cal complir els següents requisits:

· Tenir entre 18 i 28 anys. 

· Comptar amb una llicenciatura o grau d'un col·legi o universitat acreditada abans de

l'orientació. 

· Posseir un bon nivell d'anglès.

 

Les beques Schwarzman cobreixen les despeses de manutenció, matrícula, allotjament,

desplaçaments, llibres i materials requerits per al curs, portàtil Lenovo i telèfon intel·ligent, i

assegurança de salut.

Si estàs interessat/ada a participar en la convocatòria de les beques Schwarzman, has d'inscriure't a

través de la seva pàgina web abans del 21 de setembre de 2021.

BEQUES
SCHWARZMAN
PER REALITZAR
UN MÀSTER 
A LA XINA

4

Més informació a    bit.ly/3jGXkrv

https://bit.ly/3jGXkrv


Youth4Regions és el programa de la Comissió Europea que ajuda a estudiants de periodisme i
joves periodistes a descobrir que està fent la Unió Europea a la seva regió.

Els requisits per poder participar són:

· Ser ciutadà/ana d’un país membre de la UE o associat i tenir entre 18 i 30 anys.

· Demostrar estudis (fins a 2 anys des de la graduació) i/o experiència laboral (fins a 2 anys) en

l'àmbit del periodisme.

· No haver participat en edicions anteriors del programa.

 

Els i les 33 participants seleccionades seran convidades a assistir al programa durant la Setmana de
les Regions de la UE, celebrada entre el 10 i el 15 d'octubre de 2021 a Brussel·les. Allà, els i les

participants rebran formacions sobre periodisme i assumptes de la UE, seran tutoritzades amb

professionals del periodisme, visitaran institucions i mitjans de comunicació, i veuran certificada la

seva experiència com a periodistes que cobreixen la Setmana de les Regions.

Les despeses d’allotjament i transport aniran a càrrec de la Comissió Europea,

Per postular-se cal preparar un article curt (de 2.500 a 6.250 paraules) o un breu reportatge de vídeo

(de 2 a 3 minuts) i omplir el formulari en línia abans del 12 de juliol 2021.

PROGRAMA DE
MENTORIA 
DE LA UE PER A
PERIODISTES
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Més informació a    bit.ly/3qSzQBl

https://bit.ly/3qSzQBl


El Programa d’intercanvi de l’Assemblea de les Regions d’Europa (ARE) ofereix pràctiques de 5
mesos en qüestions vinculades a la transició energètica a Namur.

Per participar cal complir els següents requisits:

· Comptar amb postgrau, màster o formació professional en energies renovables. 

· Tenir interès per les temàtiques de transició energètica i canvi climàtic.

· Posseir bon nivell d'anglès i nivell suficient de francès.

· Comptar amb coneixements d'eines d'exploració de dades i experiència treballant en equip. 

 

El programa ofereix un curs de francès des del 23 d'agost fins al 10 de setembre de 2021, ja que les

pràctiques tenen previst realitzar-se del 13 de setembre de 2021 a l'11 de febrer de 2022. La

persona seleccionada rebrà una beca de 800 € al mes per una jornada de 38 hores setmanals,

rebent un certificat de Competència Professional en finalitzar el període de pràctiques. 

Els i les interessades han d'inscriure's a la pàgina web lliurant el seu CV Europass i una carta de

motivació en anglès abans del 13 d'agost de 2021.

PRÀCTIQUES 
EN TRANSICIÓ
ENERGÈTICA 
A BÈLGICA 
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Més informació a    bit.ly/2SRZcms

https://bit.ly/2SRZcms


Durant els pròxims 3 anys, Munck Civil Engineering construirà aeroports a Nuuk i Ilulissat, així

que, per aquest darrer, cerquen contractar un/a responsable del camp compromès/esa, un/a

responsable de menjador amb experiència, i cuiners/es especialitzades per al menjador del

camp, 

Cal complir els següents requisits per presentar la candidatura:

· Comptar amb experiència en el lloc de treball. 

· Parlar i entendre el danès o l’anglès.

· Tenir permís de conduir. 

· Poder garantir un bon servei a una clientela satisfeta. 

· Ser persones flexibles, compromeses i enèrgiques.

S'ofereix una oportunitat única per treballar i viure a Grenlàndia, experiència professional i personal

en un projecte d’infraestructura internacional, pensió i allotjament al campament, prop del lloc

de construcció, i salari i condicions segons titulacions.

Els i les interessades han d'enviar la sol·licitud a través de la pàgina web, a banda de fer arribar un

correu-e amb la referència “Camp Manager in Greenland”, “Experienced Canteen

ManagerinGreenland” o "Cooks for airport project in Greenland", adjuntant el CV, a

eures.nordicos@sepe.es abans del 15 de juliol de 2021. 
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VACANTS PER
TREBALLAR EN
UN AEROPORT
A GRENLÀNDIA

Més informació a    bit.ly/3AnM0GG  bit.ly/3wdZAclbit.ly/3hnMhCh

https://bit.ly/3AnM0GG
https://bit.ly/3wdZAcl
https://bit.ly/3hnMhCh


LG Playschool Oy, un petit jardí d’infants en anglès situat a Perttula (Nurmijärvi), cerca un/a

mestre/a d’escola bressol qualificada. La persona serà contractada com a assistent de mainadera a

la llar d'infants abans de rebre el reconeixement de la qualificació a Finlàndia. 

Per participar cal complir els següents requisits:

· Tenir una titulació oficial en primera infància segons el consell educatiu nacional. 

· Comptar amb experiència en educació artística.

· Tenir coneixements d'anglès. 

· Comptar amb vehicle propi.

 

La jornada laboral ascendeix a 38 hores a la setmana a canvi d'un salari de 1.800 € nets al mes,  

 segons els convenis col·lectius finlandesos. Tot i que la posició no cobreix allotjament o transport,

l'empresa contractant s'ofereix a ajudar amb la cerca d'apartament i els tràmits relacionats amb

comptes, assegurances i targetes fiscals.

Si estàs interessat/ada, envia currículum en anglès a asko.kautonen@kidsworldplayschool.fi en

còpia a euresnordicos@sepe.es amb l'assumpte "EURES kindergarten Finland" abans del 31 de
juliol de 2021.
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FEINA COM
EDUCADOR/A
INFANTIL A
FINLÀNDIA

Més informació a    bit.ly/3hmfAVP  

https://bit.ly/3hmfAVP


L'entitat Creativity Works busca participant pel projecte EuroWorks del Cos Europeu de
Solidaritat a Preston a través de l'entitat Fundació Catalunya Voluntària. 

Creativity Works Preston és un centre de formació i ocupabilitat per a joves i adults que treballa en

el desenvolupament de mètodes alternatius per animar els i les joves a créixer, desenvolupar-se,

aprendre i accedir al món laboral dins de la comunitat. 

L’activitat de voluntariat es durà a terme de l'1 setembre de 2021 al 30 d’agost de 2022 i la tasca

de la persona voluntària consistirà a donar suport, segons els seus interessos, al desenvolupament i

acompanyament en les cinc àrees d'intervenció: música; salut i atenció social; estètica i bellesa; art i

disseny; i cinema i mitjans de comunicació. 

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

per la Comissió Europea, es cobreixen les despeses derivades de l'allotjament, la manutenció, el

transport internacional i local, l'assegurança mèdica, el suport lingüístic i el visat (si fos necessari).

Els i les interessades han d'enviar CV Europass i carta de motivació en anglès a

info@catalunyavoluntaria.cat amb l'assumpte de correu-e "EuroWorks". 

VOLUNTARIAT DE
LLARGA DURADA
DEL CES 
AL REGNE UNIT
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Més informació a   bit.ly/3whMjzN  

https://bit.ly/3whMjzN


Tens ganes de conèixer món durant les vacances, però no comptes amb un pressupost
gaire alt? Si la resposta és afirmativa, continua llegint, que això t'interessa! 

A través de diverses plataformes virtuals és possible contactar amb negocis, particulars i entitats

interessades a oferir-te la realització de petites feines a canvi d'allotjament i manutenció, per

la qual cosa, només hauràs de fer front a les despeses derivades del transport.  

Mentre que l'associació internacional WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms) et

permet col·laborar en la feina diària d'una granja orgànica, Workaway i HelpX ofereixen la

possibilitat de treballar en una petita organització, un allotjament familiar o, fins i tot, un veler! 

Per poder accedir a aquestes oportunitats cal pagar una petita quota (d'entre 20 i 40 €) per

donar-se d'alta al web, sent possible inscriure's tant individualment com en parella. Tot i que la

majoria de propostes requereixen ser major d'edat, l'associació WWOOF ofereix algunes a partir

dels 16 anys. 

TREBALLA A CANVI
D'ALLOTJAMENT A L'ESTIU! 
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Més informació a    bit.ly/3wnEOr6  bit.ly/3yk1ppGbit.ly/3xjls7t

https://bit.ly/3wnEOr6
https://bit.ly/3yk1ppG
https://bit.ly/3xjls7t


«NO SÓC LA MATEIXA
DESPRÉS D'HAVER
VIST BRILLAR LA
LLUNA A L'ALTRA
BANDA DEL MÓN»

 
MARY ANNE RADMACHER


