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TACC News | Presentem la pàgina web
del projecte Strategic Human Rights

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 Eiffel per estudiants de màster i doctorat

Beques Vulcanus per fer pràctiques remunerades al Japó

Pràctiques a l’estranger amb TLN Mobilicat

Pràctiques de l’OCDE a París

Treball d’atenció sanitària i hospitalària a Noruega

Treball amb Metges del món a Algèria

Voluntariat a Alemanya sobre drets humans

Intercanvi juvenil sobre art i inclusió a Àustria
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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

TACC News | Presentem la pàgina web del projecte Strategic Human
Rights i Desenvolupem un espai jove virtual amb cinc entitats
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https://www.instagram.com/taccbcn/
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Tenir fins a 25 anys pel màster i fins a 30 anys, pel doctorat.
No ser de nacionalitat francesa. 
Comptar amb un nivell de francès alt.

Les beques Eiffel de Campus France ofereixen finançament d'entre 12 i 36 mesos per estudiants
interessades a obtenir un títol de màster, i fins a 12 meses en el cas d'aquelles que  volen cursar un
doctorat realitzant tasques d'investigació. 

Els requisits per participar són els següents: 

Les beques Eiffel cobreixen, pel que fa a la modalitat de màster, la manutenció (a través d'un import
mensual de 1.181 €), el transport (tant el desplaçament fins a França com a nivell nacional), l'assegurança
mèdica i les activitats culturals. Pel que fa a l'opció de doctorat, l'estudiant rebrà una assignació mensual,
a banda dels beneficis descrits a la modalitat de màster. 

Cal que la persona sol·licitant escolli la institució acadèmica on els agradaria cursar els seus estudis
d'acord amb el projecte. 

Si estàs interessat/ada en aquesta convocatòria, pots enviar la teva candidatura a través de la pàgina web
del programa fins al 10 de gener de 2023. 
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BEQUES EIFFEL
PER ESTUDIANTS
DE MÀSTER I
DOCTORAT

Més informació a campusfrance.org

https://www.campusfrance.org/es/el-programa-de-becas-de-excelencia-eiffel


Ser estudiant d'una enginyeria o grau científic. 
Estar matriculat/ada al 4t any d'estudis universitaris o al penúltim any de doctorat. 

Les beques Vulcanus, convocades pel govern del Japó, ofereixen la possibilitat de realitzar
pràctiques remunerades al Japó durant 8 mesos per a conèixer la seva tecnologia, idioma i
cultura. L'objectiu d'aquest programa és estudiar la gamma de tecnologies avançades utilitzades
per una empresa del país líder del sector.

Els requisits per participar són els següents: 

Aquestes beques, que es concedeixen des de 1997, cobreixen gairebé totes les despeses derivades
a través d'una beca de 13.146 € per tal de fer front al transport i a la manutenció. Pel que fa a
l'allotjament, s'ofereix de forma gratuïta, igual que el curs intensiu de japonès que rebran els i les
participants durant 4 mesos i el seminari sobre el país al qual assistiran durant una setmana.

Si estàs interessat/ada en aquesta beca, el termini de sol·licitud estarà vigent fins al 20 de gener
de 2023.

 4

BEQUES
VULCANUS PER
FER PRÀCTIQUES
REMUNERADES
AL JAPÓ

eu-japan.euMés informació a

https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan


Tenir entre 18 i 29 anys.
Haver finalitzat l’Educació Secundària Obligatòria i tenir un certificat que acrediti una especialitat de
formació per l’ocupació, un certificat de professionalitat, el títol d’un cicle formatiu de grau mitjà o
superior, o un títol d’estudis universitaris o superiors. 
Tenir menys de 12 mesos d’experiència laboral en qualsevol àmbit.
Estar registrat/da al programa de Garantia Juvenil.
Estar inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya com a Demandant d’Ocupació No Ocupat/da.

La Víbria Intercultural ofereix realitzar pràctiques a Malta, França, Itàlia, Portugal o Irlanda durant 4
mesos amb allotjament, manutenció, diners de butxaca, transport, i activitats en grup cobertes. Abans
de marxar es realitzarà un curs d’idioma intensiu de 120 hores de duració, a banda de comptar amb
orientació personal i professional, i formació intercultural.

Els requisits per participar són els següents:

El programa, que comença el 2 de febrer, s'iniciarà amb una formació lingüística (del 7 de febrer al 24 de
març de 2023), mentre que el període de pràctiques es desenvoluparà entre el 27 de març i el 21 de
juliol. A més, es podrà accedir a acompanyament a la inserció laboral opcional el 23 de setembre.

Per poder inscriure's a aquesta oportunitat, cal emplenar el formulari de sol·licitud i enviar un correu a
l’adreça mobilicatvibria@gmail.com amb el concepte Sol·licitud Mobilicat abans del 20 de desembre
de 2022.
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vibria.org

PRÀCTIQUES A
L’ESTRANGER
AMB TLN
MOBILICAT

Més informació a

https://vibria.org/improve/


Ser nacional d'un país on estigui present l'OCDE.
Tenir coneixements d'un dels seus idiomes oficials (anglès o francès).
Comptar amb experiència professional mínima de dos anys.
Tenir un títol universitari dins d'alguna àrea que sigui de rellevància per a l'organisme. 
Posseir habilitats quantitatives i analítiques demostrades mitjançant èxits acadèmics.
Mostrar una bona alineació amb les competències bàsiques de l'OCDE.

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) convoca el seu programa de
pràctiques dirigit a estudiants altament qualificats de diferents llocs del món durant entre 1 i 6 mesos.
L'objectiu del programa és atreure talents joves perquè treballin amb professionals d'alt nivell i desenvolupin
la seva carrera en un ambient internacional a París, on es troba la seu central de l'organisme. 

Els requisits per participar són els següents:

Les pràctiques es poden fer en sectors com Digitalització, Economia, Educació i habilitats, Ocupació, Poder,
Medi Ambient, Finances, Salut, Assegurances i pensions, Migració internacional, Ciència i Tecnologia, Turisme,
Comunicacions, mitjans i relacions públiques, Gestió d'esdeveniments, Recursos humans, Serveis jurídics i
Traducció.

Aquest programa de pràctiques ofereix una dotació mensual de 700 €. Al final del programa, d'acord amb
l'exercici i les necessitats organitzatives, els joves professionals podran continuar la seva carrera a l'OCDE
presentant la seva candidatura a les vacants disponibles. 

Per poder optar a alguna de les places cal presentar la sol·licitud abans del 23 de febrer de 2023.
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PRÀCTIQUES DE
L’OCDE A PARÍS

Més informació a oecd.org

https://www.oecd.org/careers/internship-programme/
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TREBALL
D’ATENCIÓ
SANITÀRIA I
HOSPITALÀRIA A
NORUEGA

Tenir titulació de grau o diplomatura en infermeria, expedits per una universitat de la Unió
Europea.
Es valorarà positivament l'experiència si és igual o superior a un any.
Comptar amb carnet de conduir classe B.
Ser ciutadà/ana europeu/ea.
Tenir disponibilitat de viure a Noruega.
No cal tenir nivell d'idioma per participar del procés de selecció

Nordic House AS està contractant de forma indefinida a joves de nacionalitat espanyola per
treballar a diferents punts de Noruega com a infermer/a.

Els requisits per participar són els següents:

L’empresa ofereix un salari d'entre 45.000 i 60.000 € bruts a l’any, a banda s'inclou l'allotjament, el
viatge inicial cap a la destinació, un programa anual de viatges al país d’origen i un altre previ
d’adaptació al sistema professional noruec. A més, cal tenir en compte que es cotitzarà al sistema
noruec i es tindrà accés a drets socials (com cobertura sanitària i pla de pensions), tot i que hi ha la
possibilitat d'acumular el temps treballat a la borsa d’ocupació de la sanitat espanyola. 

Si estàs interessat/ada a treballar al sector sanitari, pots enviar la teva candidatura a través de la
pàgina web com més aviat millor.

infojobs.netMés informació a

https://www.infojobs.net/kristiansund/enfermero-enfermera-para-noruega./of-i989d6e9fe042daa26469d5ddf7eb67?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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Tenir 2 anys d'experiència com a mínim.
Comptar amb una llicenciatura o diplomatura en economia, empresarials o estudis financers. 
Tenir experiència en cooperació internacional en el camp de l'administració, preferiblement amb
organitzacions sanitàries. 
Tenir alt nivell de castellà, encara que també és desitjable comptar disposar d'anglès i/o francès alt.
Dominar el paquet Office.

Realitzar la comptabilitat dels projectes en execució. 
Registrar les comptabilitats dels projectes al sistema de gestió.
Revisar i modificar la imputació analítica de les despeses. 
Planificar i fer el seguiment del pressupost per país i per projecte. 
Garantir la gestió de la tresoreria de la missió i la gestió de pagaments. 
Donar suport a la preparació i el desenvolupament de les auditories econòmiques.
Fer els informes econòmics/financers de Metges del Món i els que exigeixen els/les donants. 
Representar l'organització davant els/les donants i les institucions en coordinació amb el país.

L'organització Metges del món disposa d'una vacant a jornada completa per treballar a Algèria amb
contracte indefinit desenvolupant tasques de gestió econòmica, financera, administrativa i de
recursos humans en el marc del projecte als campaments de refugiades sahrauís a Tindouf.

Els requisits per participar són els següents:

Algunes de les funcions a desenvolupar són: 

    
Si estàs interessat/ada en aquesta oferta laboral, pots presentar la teva candidatura fins al 14 de
desembre de 2022 a la pàgina web, 

hacesfalta.org

TREBALL AMB
METGES DEL
MÓN A ALGÈRIA

Més informació a

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/administradora-pais-poblacion-refugiada-saharaui/213582?pageIndex=1&volver=&bsPais=8


Tenir entre 18 i 30 anys.
Comptar amb un nivell d'anglès alt o avançat, encara que també es valorarà l'alemany.
Tenir experiència en educació pels drets humans.
Es valoraran els perfils que tinguin una gran varietat d'habilitats i qualitats.

L'entitat alemanya EJBM cerca joves per participar en un projecte del Cos Europeu de Solidaritat
per treballar contra la discriminació i per l'educació en drets humans durant 6 setmanes entre el 15
de gener i el 26 de febrer de 2023 a Magdeburg (Alemanya).

Els requisits per participar són els següents:

El programa, finançat per la Comissió Europea, cobreix les despeses derivades de l'allotjament i la
manutenció, a banda de comptar amb diners de butxaca i pressupost pels trajectes determinat per
la distància entre el país d'origen i Alemanya. 

Si estàs interessat/ada a participar en aquest voluntariat, pots presentar la teva candidatura fins al
18 de desembre de 2022.
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youth.europa.eu

VOLUNTARIAT
A ALEMANYA
SOBRE DRETS
HUMANS

Més informació a

https://youth.europa.eu/solidarity/placement/32596_en


Residir a Catalunya.
Tenir entre 18 i 24 anys (tot i que la persona cap de grup ha de ser major de 21 anys).
Tenir interès en el tema i propòsits de l’intercanvi.
Comptar amb motivació i ganes de participar.

La fundació Catalunya Voluntària, en col·laboració amb l’entitat d’acollida Mür-fur-viertel, cerca
participants pel projecte Made in YOU(th) del 27 desembre de 2022 al 7 de gener de 2023.
L’objectiu és treballar amb l’art com a eina de promoció de la inclusió social de joves en situació de
vulnerabilitat i d’expressió de sentiments i emocions.

Els requisits per participar són els següents: 

Es realitzarà una preparació en línia liderada per la persona facilitadora de l’entitat d’acollida amb
el propòsit d’intercanviar perspectives i millorar la implementació de l’intercanvi juvenil. La persona
assistent serà la persona cap de grup. 

La totalitat de les despeses relacionades amb l’allotjament, manutenció, materials i transport estan
cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+.

Si estàs interessat/ada a participar en aquest intercanvi, emplena el formulari com a participant o
cap de grup a la pàgina web abans del 25 de desembre de 2022 o envia un correu-e a
dinamitzacio@catalunyavoluntaria.cat.
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INTERCANVI
JUVENIL SOBRE
ART I INCLUSIÓ A
ÀUSTRIA

catalunyavoluntaria.catMés informació a

https://www.catalunyavoluntaria.cat/oportunitats/


TACC NEWS
Es tracta d'un dels resultats
d'aquest projecte Erasmus+, que
finalitza després de dos anys
treballant per la defensa dels
drets humans. 

La pàgina web mostra les diferents
trobades realitzades a Barcelona,
Lesbos, Bucarest, Cracòvia i Lisboa
per  intercanviar eines, estratègies i
coneixements per promoure la
participació juvenil. 

A més, també s'inclou el recull
d'activitats realitzades a cada país
d'acord amb les bones pràctiques
presentades per cadascuna de les
entitats participants. 

PRESENTEM LA PÀGINA WEB 
DEL PROJECTE EUROPEU 
STRATEGIC HUMAN RIGHTS
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Més informació a

strategichumanrights.com

DESENVOLUPEM UN ESPAI JOVE
VIRTUAL AMB CINC ENTITATS
EUROPEES 

El projecte International Virtual
Youth Center ha estat engegat a
través del programa Erasmus+ per
l'entitat alemanya Roter Baum
Berlin. 

Entitats d'Alemanya, Catalunya,
Eslovènia, Itàlia, Romania i Sèrbia 
 estem desenvolupant una plataforma
en línia perquè joves d'arreu d'Europa
estiguin en contacte, millorin el seu
anglès, coneguin altres cultures o
accedeixin a recursos compartits.

L'espai estarà disponible a través de
Discord i les joves interessades a
participar ja poden unir-se a la
comunitat després de crear-se un
compte a la plataforma. 

Més informació a

internationalvirtualyouthcentre.
wordpress.com

https://strategichumanrights.com/
https://internationalvirtualyouthcentre.wordpress.com/


«EL VIATGE MÉS
BONIC ÉS EL QUE
ENCARA NO S’HA
FET» 
  
LOICK PEYRON


