
  



 

pàg. 1 

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT 
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BEQUES LA CAIXA PER CURSAR ESTUDIS DE POSTGRAU EN UNIVERSITATS O CENTRES 

D'ENSENYAMENT SUPERIOR D'EUROPA 

 

La Caixa ofereix un total de 75 beques per cursar estudis de postgrau en universitats o centres 

d'ensenyament superior de països de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), tret de l'Estat espanyol.  

Els estudis són de màster o doctorat. També s'admeten, en funció de l'interès del tema i la vàlua del/la 

candidat/a, els projectes predoctorales de recerca científica i tècnica. 

La convocatòria contempla totes les àrees del coneixement i es dirigeix a totes les persones que estiguin en 

disposició de cursar estudis de postgrau. 

Les beques es concediran per un curs, en cap cas inferior a 9 mesos, i podran prorrogar-se un segon curs, 

fins a un màxim de 24 mesos. 

La dotació de les beques varia depenent del país. A més, aquestes beques ofereixen una dotació inicial per a 

despeses d'instal·lació, desplaçament a congressos, assistència a seminaris, llibres i altres. 

El termini per sol·licitar les beques finalitzarà el 31 de gener de 2019 (hora peninsular). 

 

Més informació a: 

https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/  

 

 

 

 

https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/estudios-de-posgrado-en-europa/descripcion-del-programa
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BEQUES LA CAIXA PER CURSAR ESTUDIS DE POSTGRAU EN UNIVERSITATS D'AMÈRICA DEL 

NORD I EN UNIVERSITATS DE LA ZONA ÀSIA-PACÍFIC 

 

 
 

La Caixa ofereix un total de 45 beques per cursar estudis de postgrau a Estats Units o Canadà així com en 

universitats d'Austràlia, Corea del Sud, Índia, Japó, Singapur i la Xina. Aquestes beques van orientades per 

realitzar estudis de màster o doctorat. També s'admeten, en funció de l'interès del tema i la vàlua del/la 

candidat/a, els projectes predoctorals de recerca científica i tècnica. 

Les beques es concediran per un curs, en cap cas inferior a 9 mesos, i podran prorrogar-se un segon curs, 

fins a un màxim de 24 mesos. 

La dotació econòmica d'aquestes beques cobreixen la matrícula a la universitat o centre d'ensenyament 

superior corresponent. A més de s'ofereix una dotació mensual. A més, a això se li sumarà una dotació inicial 

equivalent a una mensualitat, segons el país de destinació, per a despeses d'instal·lació, desplaçament a 

congressos, assistències a seminaris, llibres i uns altres. I bitllets d'anada i tornada, així com altres costos 

coberts. 

 

El termini per sol·licitar les beques finalitzarà el 20 de març de 2019. 

 

Més informació a: 

https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/  

 

 

 

 

https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/estudios-de-posgrado-en-america-del-norte-y-asia-pacifico/descripcion-del-programa
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PRÀCTIQUES DE REDACCIÓ WEB A PARÍS 

 
 

Easyviajar, una agència de viatges online pertanyent al grup Webedia, ha engegat una convocatòria de 

pràctiques remunerades a París per treballar en el departament de Redacció Web. 

Busquen un/a estudiant o graduat/da en periodisme, filologies, traducció, comunicació o publicitat per dur a 

terme la realització d'unes pràctiques de 4 a 6 mesos de durada en les seves oficines de Levallois-Perret. 

 

Actualment compten amb dues vacants en la redacció web de PARÍS per començar en el mes de gener. 

Les funcions principals de les pràctiques seran les següents: 

• Redacció d'articles d'actualitat i informacions pràctiques per a viatgers. 

• Gestió de les xarxes socials.  

• Gestió i integració de continguts. 

• Creació i actualització de guies de viatge. 

• Elaboració de continguts virals i diaporames en forma de foto-reportatges. 

• Traducció de continguts del francès a l'espanyol i viceversa.  

• Verificació dels continguts inclosos en les NL. 

• Redacció de continguts. 

Les pràctiques en Easyviajar ofereix remuneració mensual per una jornada de 37 hores setmanals. 

 

Si estàs interessat/da en aquest programa envia el CV i la carta de motivació a: 

Gonzalo.gonzalezbeneytez@webedia-group.com 

mailto:Gonzalo.gonzalezbeneytez@webedia-group.com
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PRÀCTIQUES EN PARAMOUNT PICTURES: UNA OPORTUNITAT DE CINEMA EN PLE HOLLYWOOD 

 

Paramount Pictures ofereix pràctiques per tenir experiència pràctica en aquest sector a la seva seu de 

Hollywood (EEUU). Una oportunitat de formació, però també per establir contactes. 

Aquest programa de pràctiques ofereix als i les estudiants l'oportunitat d'adquirir experiència en la indústria de 

l'entreteniment, a més de poder establir contactes professionals en el sector i assistir a nombrosos 

esdeveniments que permeten ampliar encara més el saber 

Són oportunitats per a la primavera i estiu de 2019, que s'obren a estudiants de grau i de postgrau –incloent 

MBA, MFA i JD-, que actualment estiguin matriculats en una institució educativa acreditada. A més, s'exigeix 

que els i les estudiants de postgrau hagin completat el primer any, mentre que els de grau poden estar en 

any junior o sènior. 

Les opcions són diverses i comprenen diverses àrees de coneixement: Màrqueting, Distribució Teatral 

Internacional, Finances, Comptabilitat, Càsting, Post-producció, Producció de TV, Arxius, Salut i Seguretat 

Ambiental, Adquisició de Talents o para Data AnalyticsMàrqueting, entre d’altres. 

Hi ha dos terminis per sol·licitar aquestes beques: 

• Per al període de pràctiques de primavera: finalitza el dia 15 de desembre de 2018. 

• Per al període de pràctiques de l’estiu: finalitza el dia 31 de gener de 2019. 

 

Més informació: 

https://www.paramount.com/inside-studio/studio/internships 

 

https://www.paramount.com/inside-studio/studio/internships
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BEQUES PER ESTUDIAR A LA FACULTAT D’ARTS I CIÈNCIES SOCIALS A LANCASTER (UK) 

 

 
 

La Universitat de Lancaster obre una convocatòria de beques per realitzar un màster o doctorat a les àrees 

relacionades amb l'Art i les Ciències Socials a la Universitat de Lancaster, en el Regne Unit, en el curs 2019-

2020. 

Algunes de les àrees d'estudi són art, escriptura creativa, criminologia, anglès, literatura anglesa, medi 

ambient, disseny, pel·lícules de gènere i estudis sobre la dona, política o idiomes i cultures. 

La convocatòria –que també està oberta a altres disciplines com a estudis de teatre, antropologia social, 

sociologia o treball social, història o estudis religiosos, entre uns altres-, es dirigeix als i a les estudiants 

internacionals interessats/ades a cursar estudis que permetin obtenir un màster, màster seguit de doctorat o 

doctorat en aquesta universitat. 

Aquests programes hauran de cursar-se a temps complet o parcial en el curs acadèmic 2019-2020 en 

qualsevol departament de la Facultat d'Arts i Ciències Socials d'aquesta universitat en qualsevol de les àrees 

anteriorment esmentades. 

Més enllà de l'àrea d'estudi específic, es precisa tenir coneixements d'anglès a través de certificats com 

el IELTS, Pearson Test of English, PTE o CPE. 

La dotació econòmica d'aquestes beques és de 15.000 lliures esterlines (16.845 euros) en concepte 

d'honoraris i manteniment durant la seva estada. 

El termini per sol·licitar les beques finalitzarà l’1 de març de 2019. 
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Més informació a: 

http://www.lancaster.ac.uk/arts-and-social-sciences/  

TLN MOBILICAT 

 

És un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i finançat pel Fons Social Europeu a través del 

programa de Garantia Juvenil per tal que les persones joves realitzin pràctiques formatives no remunerades 

en entitats o empreses, públiques o privades, d'estats membres de la Unió Europea, amb l'objectiu de millorar 

el perfil professional, les competències personals claus i fomentar l'ocupació de joves. 

Per poder participar en aquest projecte, cal complir uns requisits: 

• Han de ser persones de 18 a 29 anys, residents a Catalunya, inscrites com a beneficiàries del 

programa de Garantia Juvenil i que estiguin al SOC com a demandants d'ocupació no ocupats 

(DONO). 

• En alguns casos es requereixen tenir estudis de grau mitjà o superior acabats o abandonats. 

• Cada participant farà pràctiques en empreses del sector que s'adeqüi millor al seu perfil, es 

valorarà tenir poca experiència laboral en el sector professional de les pràctiques escollit (ha de 

ser inferior a 3 mesos). 

Què inclou? 

• Les persones que siguin seleccionades per a participar en el projecte, faran una formació 

presencial prèvia per preparar-les en l'idioma, orientació professional i tallers per conèixer la cultura 

del país on desenvoluparà les pràctiques. 

• Viatge, allotjament i beca de manutenció incloses.  

• La durada de les estades serà d'entre 8 i 20 setmanes. En alguns casos, podrà tenir classes de 

reforç de l'idioma, un programa d'activitats culturals i formatives mensuals, tutoria i seguiment en el 

país d'acollida. 

http://www.lancaster.ac.uk/arts-and-social-sciences/study/postgraduate/funding/faculty-postgraduate-scholarships/
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• Els països de destinació són: Itàlia, Alemanya, Portugal, Regne Unit, França, Irlanda, Polònia, 

Bèlgica, Dinamarca i Malta. 

• Un cop finalitzades les pràctiques, pla de seguiment per a la reincorporació al mercat de treball. 

• El programa inclou assessorament personalitzat durant tot el procés. 

 

Més informació a: 

http://garantiajuvenil.gencat.cat/  

 

 

EUROPA REGALA 12.000 BITLLETS D’INTERRAIL PER VIATJAR GRATIS PEL CONTINENT 

 

 

Uns 12.000 joves europeus tindran l'oportunitat de viatjar gratis per Europa a partir del pròxim 29 de 

novembre amb DiscoverUE, una iniciativa de la Comissió Europea (CE) que regala bitllets de tren. ¿L'únic 

requisit? Tenir 18 anys i estar disposat a conèixer els racons de la Unió Europea (UE). Després d'una primera 

edició en què es van repartir un total de 15.000 bitllets, la CE obre una segona ronda.  

Els i les joves nascudes als països de la UE entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2.000 tindran de 

termini fins al 11 de desembre per emplenar les seves sol·licituds. 

 

En cas de ser seleccionades, tindran l'oportunitat de realitzar el seu viatge entre el 15 d'abril i el 31 d'octubre 

del proper any 2019.  

 

Més informació a: 

https://europa.eu/youth/discovereu_en 

 

 

http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/Que_Toferim/Mobilitat-internacional/TLN-Mobilicat/jornades-informatives/
https://europa.eu/youth/discovereu_en
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PSICÒLEGS/TREBALLADORS SOCIALS DUBLIN, IRLANDA 

 

 
CplHealthcare, en associació amb Dublín Simon Community localitzat a (Dublín -Irlanda), està buscant 

treballadores Socials / psicòlegs. Ofereix contractes indefinits / temps complet. Per treballar am bpersones 

en risc d'exclusió social. 

 

Les entrevistes a els i les seleccionades es faran a Madrid els dies 12 i 13 de desembre de 2018. I la 

Incorporació laboral serà al febrer de 2019. 

 

Requisits: 

 

• Titulació en psicologia / treball social. 

• Essencial tenir experiència laboral prèvia amb persones sense llar / alcohòlics / drogoaddictes. 

Aquesta experiència pot ser de pràctiques de la universitat, voluntariat o ocupacions remunerades. 

• Nivell d'anglès. 

• Interès en treballar amb persones sense llar. 

 

 

Beneficis: 

 

• Vol gratuït Espanya a Dublín (fins € 250) 

• Allotjament gratuït durant 2 setmanes 

• Salari anual des 26.000 € anuals 

• Contracte indefinit / jornada completa 

• 25 dies de vacances. 

• Bicicleta per anar a treballar 
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• Descompte en assegurances de salut 

 

Més informació a: 

Dublín Simon Community: https://www.dubsimon.ie/ 

Interessats enviar  CV en anglès a enfermeria@cplhealthcare.com 

 

 

PRÀCTIQUES DE GERÈNCIA I COORDINACIÓ D’EQUIPS A DUBLIN 

 

 
Gerla Restaurants Ltd., opera cinc restaurants de McDonalds a Dublínque es troben a 25 'de l'aeroport de 

Dublín i 30' al centre de la ciutat de Dublín. Treballem des de fa  22 anys i tenim 270 empleats. Tots els 

restaurants es troben a 10 minuts en cotxe. 

 

Descripció de la feina: 

 

La persona requeriria bona atenció cara al públic i la voluntat de liderar un equip de persones. 

 

Responsabilitats: 

 

• Supervisar el personal i implementar els estàndards del restaurant de forma coordinada. 

• Assistir al funcionament del restaurant i planificar i controlar les diferents operacions i objectius de 

beneficis. 

• Tenir una bona comprensiód’informàtica i estar disposat a assistir i completar els cursos al nostre 

Centre de Formació. 

 

https://www.dubsimon.ie/
mailto:enfermeria@cplhealthcare.com
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Requisits: 

 

• Parlar anglès amb fluïdesa 

• Experiència: dos anys en restauració / venda al detall 

 

Tipus de contracte: permanent, a temps complet, 40 H / setmana, torns variables- dos dies de descans per 

setmana. 

 

Envieu el vostre CV a eures.grupomixto@sepe.es 

 

Jornada d'entrevistes directament amb la companyia a Espanya,els dies 12 i 13 de desembre. Els candidats 

seleccionats passaran una segona entrevista a principis de 2019. 

 

Subvenció per desplaçament YFEJ: https://www.sepe.es/contenidos/personas/ 

Termini inscripcions:  11 de desembre 2018 

 

Més informació a:  

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage 

 

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage

