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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 AFS Intercultura per realitzar curs a l'estranger

Beques UWC per cursar el Batxillerat internacional

Pràctiques remunerades de l’IASTE arreu del món

Assistent/a de gestió de projectes de la UE a Brussel·les

Seminari per a professionals sobre participació juvenil

Voluntariat del CES en l'àmbit socioeducatiu a Rotterdam

Discover EU o com viatjar en interraïl per Europa

Estudiar gratis un màster a Copenhaguen

TACC News
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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/


Tenir entre 14 i 18 anys.
Ser estudiant de secundària.

No haver repetit en els dos últims cursos.
Complir el requisit sobre la renda familiar establert a les bases.

L'associació AFS Intercultura ha obert el termini d'inscripció per aconseguir una de les seves

beques de diversitat i les borses d'estudi per realitzar un curs escolar a l'estranger.

La convocatòria de beques de diversitat inclou les Beques per al programa anual escolar que

cobreixen entre el 50% i 90% del preu total del programa segons la situació econòmica familiar,
mentre que les Borses d'Estudis per al mateix programa cobreixen 2.000 € del preu total del

programa.

Per participar cal complir els següents requisits:

Els destins possibles per viure una Experiència AFS inclouen països d'Europa, sud-Amèrica, sud-est
asiàtic, Àsia sud i oriental i l'Orient Mitjà. 

Per participar d'aquesta convocatòria és necessari inscriure's a través del portal de la fundació a
nom de la persona que vol participar abans del 25 de novembre de 2021.

BEQUES AFS
INTERCULTURA
PER REALITZAR
CURS A
L'ESTRANGER
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Més informació a    bit.ly/3Fnd6Au

https://bit.ly/3Fnd6Au


Tenir la nacionalitat espanyola o haver viscut a Espanya els darrers 8 anys.
Haver nascut en els anys 2005 o 2006.

Estar cursant 4t de l'ESO o 1r de Batxillerat i, en tots dos casos, tenir aprovat l'any anterior.
Tenir un bon expedient acadèmic i coneixements bàsics d'anglès.
Fer un ingrés de 14 € en concepte de despeses de selecció.

La Fundació Comitè Espanyol de Col·legis del Món Unit (UWC) convoca 10 Places amb Beca

(total o parcial) i Places de Pagament (número per determinar) per estudiar el Batxillerat

Internacional en els centres educatius d'aquesta organització.

La beca està valorada en 50.000 € de mitjana i inclou despeses d'escolaritat, allotjament i
manutenció equivalents a dos cursos acadèmics.

Cal complir els següents requisits per presentar la candidatura:

El termini de sol·licitud d'aquestes beques romandrà obert fins al 8 de novembre de 2021
directament des de la pàgina web d'UWC Espanya.

BEQUES UWC 
PER CURSAR 
EL BATXILLERAT
INTERNACIONAL
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Més informació a    bit.ly/3uInIoj

https://plazas.colegiosmundounido.es/login
https://bit.ly/3uInIoj


Ciències de l'ordinador i de la informació
Química, ciència material i enginyeria química
Enginyeria mecànica
Enginyeria civil, geologia i arquitectura minera
Matemàtiques i estadístiques 
Física
Negocis, gestió i màrqueting

L'Associació Internacional per a l'Intercanvi d'Estudiants per a l'Experiència Tècnica ofereix

oportunitats professionals a tot el món per obtenir experiència i augmentar les possibilitats
d'ocupació dels i de les joves.

Les àrees incloses a les pràctiques són:

Les pràctiques són remunerades i tenen una durada d'entre 8 i 52 setmanes, tot i que els terminis

i els requisits varien segons la posició. 

Si estàs interessat o interessada, cal que busquis el lloc de pràctiques que t'interessa a través del
cercador de l'IAESTE, et registris a la Plataforma d'Intercanvi i contactis amb la teva oficina

nacional per informar-los del teu registre i del número de referència de les pràctiques sol·licitades, 

El termini per presentar la candidatura finalitza el 27 d'octubre de 2021.

PRÀCTIQUES
REMUNERADES
DE L’IASTE
ARREU DEL MÓN
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Més informació a    bit.ly/3AjB8bS

https://iaeste.org/internships
https://bit.ly/3AjB8bS


Tenir entre 18 i 35 anys.
Comptar amb una Llicenciatura o Màster en Humanitats, Relacions Internacionals, Polítiques
de la UE o Comunicacions. 
Comptar amb un anglès fluid o natiu, i amb coneixements de francès, italià o qualsevol altra
llengua de la UE.

Tenir coneixements d'eines del MS Office, programes de videoconferències i xarxes socials. 

L'Associació Europea de Formació Professional (EVTA) està buscant un assistent/a per donar

suport per un període de 6 mesos a l'equip gestor en la presentació de projectes finançats per la

Unió Europa, l'organització i el desenvolupament d'activitats, reunions i formacions, la preparació
de documentació, la difusió i comunicació dels projectes en curs i altres tasques addicionals
relacionades amb la gestió diària de la xarxa.

Per participar cal complir els següents requisits:

Les condicions de les pràctiques inclouen el finançament de l'allotjament, vals de menjar,
transport públic local i pressupost cultural, a banda de 500 € al mes. 

Si estàs interessat/da en aquesta oportunitat, inscriu-te directament a través de la pàgina web
d'Eurodissea. 
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ASSISTENT/A 
DE GESTIÓ 
DE PROJECTES
DE LA UE A
BRUSSEL·LES

Més informació a    bit.ly/3lamvDh  

https://bit.ly/3lamvDh


Tenir entre 18 i 30 anys.
Tenir un bon nivell d'anglès.

A.C.T. for Democracy és un seminari per a professionals en el marc del programa Erasmus+,

finançat per la Comissió Europea i organitzat per Human Resource Development Centre.

El seminari tindrà lloc a Bulgària des de l'1 fins al 7 de desembre de 2021 i es dirigeix a

professionals juvenils que volen aprofundir en els valors, conceptes i mecanismes que permeten
garantir la participació dels i de les joves mitjançant el diàleg actiu, la cooperació i la

participació efectiva en els processos de presa de decisions en el seu context local, regional,
nacional i europeu.

Cal complir els següents requisits per presentar la candidatura:

Aquest projecte està finançat per les agències nacionals participants del programa Erasmus+,

per la qual cosa tant l'allotjament com el menjar queden coberts i les despeses del viatge són
reemborsades.

Si estàs interessat/da a participar, presenta la candidatura abans del 25 d'octubre de 2021.
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SEMINARI PER A  
PROFESSIONALS
SOBRE
PARTICIPACIÓ
JUVENIL

Més informació a    bit.ly/3Bh7EfV  

https://bit.ly/3Bh7EfV


Tenir entre 18 i 30 anys.

L'entitat Lava Legato busca participants, preferiblement nois, per un projecte de llarga durada del
Cos Europeu de Solidaritat anomenat The ESC generation 2021-2022 des de l'1 de gener fins a
l'1 de setembre de 2022.

El projecte permet acollir fins a 11 persones voluntàries (4 vivint a Rotterdam i 7 o 8, a Zoetermeer)

que realitzaran tasques de suport a persones amb limitacions a través de diferents serveis, per

exemple, en la creació i manteniment d'un jardí educatiu per a infants. A més, moltes de les
activitats es duran a terme a les instal·lacions d'una gran organització que proporciona atenció a
persones grans o amb diversitat funcional. 

Per participar d'aquest projecte cal complir el següent requisit: 

En tractar-se d'una iniciativa finançada per la Unió Europea, el o la voluntària rebrà 340 € al mes
mensuals per la manutenció i els diners de butxaca, a més de l'allotjament, una bicicleta
d'arrendament i el reemborsament per les despeses de viatge.

Els i les interessades han d'accedir a la web del CES, crear-se un perfil, adjuntar el seu CV Europass i
presentar la seva candidatura. I, si tens dubtes, contacta amb nosaltres a través del correu-e

internationalprojects@taccbcn.com, i t’orientarem sobre els passos a seguir per presentar la teva
candidatura.

VOLUNTARIAT 
DEL CES 
EN L'ÀMBIT
SOCIOEDUCATIU 
A ROTTERDAM

8

Més informació a   bit.ly/3Ajs2M6

mailto:internationalprojects@taccbcn.com
https://bit.ly/3Ajs2M6


Haver nascut entre l'1 de juliol de 2001 i el 31 de desembre de 2003
Tenir la nacionalitat d'un dels Estats membres de la Unió Europea 

Discover EU és una iniciativa de la Comissió Europea que atorga 60.000 tiquets de viatge perquè

joves de 18 anys puguin conèixer els països que formen part de la Unió Europea.

Tot i que la major part del viatge es farà en ferrocarril, per a facilitar l'accés de joves arreu, els tiquets
també inclouran mitjans de transport alternatius com l'autobús, el ferri i l'avió.

Els viatges hauran de tenir una durada d'entre 1 i 30 dies, i hauran de començar en un país que

sigui Estat membre de la Unió Europea.

Cal complir els següents requisits per presentar la candidatura:

Excepcionalment, els i les qui podien presentar la seva candidatura en les dues edicions
cancel·lades per la pandèmia de la covid-19, podran tornar a presentar-se en aquesta edició. 

Per participar cal presentar la sol·licitud des del 12 d'octubre fins al 26 d'octubre de 2021.

DISCOVER EU 
O COM VIATJAR 
EN INTERRAÏL 
PER EUROPA
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Més informació a   bit.ly/3uMNaZT  

https://bit.ly/3uMNaZT


Medi ambient i ciència alimentària
Societat, politica i economia
Psicologia i aprenentatge
Comunicació i mitjans de comunicació
Art, arquitectura i cultura
Cultura, història i societat
Medicina i biotecnologia
Salut 
Física, matemàtiques i nanociència
Biologia, química i natura

Si estàs buscant universitats gratuïtes a l'estranger, Dinamarca és el lloc ideal!

Com a estudiant de la Unió Europea, no hauràs de pagar taxes de matrícula ni universitàries. A més,
els i les estudiants que treballen, inclosos els internacionals, tenen un suport financer addicional,
ja que el govern danès atorga la beca SU a qui treballi almenys entre 10 i 12 hores setmanals.

Els màsters de la Universitat de Copenhaguen inclouen les següents àrees:

Els criteris d'admissió es defineixen per cada programa i, per començar un màster al febrer, cal

presentar la sol·licitud abans del 15 d'octubre de 2021.

ESTUDIAR 
GRATIS UN
MÀSTER A
COPENHAGUEN

10

Més informació a   bit.ly/3BjkQ3Y  

https://www.european-funding-guide.eu/es/art%c3%adculos/beca/Becas-en-Dinamarca
https://studies.ku.dk/masters/application-and-admission/admission-requirements/
https://studies.ku.dk/masters/application-and-admission/online-application/
https://studies.ku.dk/masters/application-and-admission/online-application/
https://bit.ly/3BjkQ3Y


Abans de marxar de vacances
d'estiu, les professionals
d'internacional de l'entitat van
presentar a la resta de l'equip
aquest document que pretén
determinar els objectius, les
línies d’acció i els resultats
esperats en els àmbits de

treball del departament durant
els pròxims 5 anys (2021-2025).

L'objectiu principal per aquest
període és recuperar l’activitat
internacional habitual després
de la covid-19.

 

Directe d'Instagram La meva experiència d'intercanvi

Llibreria humana Viu un intercanvi juvenil

El programa Erasmus+ difon anualment aquesta campanya per tal

de visibilitzar els seus projectes i resultats.

Des de l'entitat organitzem dues activitats amb joves participants
d'intercanvis i les assessores de mobilitat internacional:

       Dj 14/10 a les 12 h a @taccbcn

       Dc 13/10 a les 19.30 h al C. C. Mercè Rodoreda (Sant Joan Despí)

El I Festival Internacional Art
for Smiles, que estava previst per

finals de 2020, tindrà lloc al
desembre de 2021 a dos camps

de refugiades palestines al país
amb la participació de joves del
territori, qui representaran una
peça artística després de rebre
formació virtual. 

Tot i això, el projecte de
cooperació, finançat per
l'Ajuntament de Sabadell, ha

continuat en marxa de forma
telemàtica.

Aquest agost hem participat
d'un intercanvi juvenil
Erasmus+ sobre plataformes

digitals a Macedònia del Nord
organitzat per Info Front -

Prilep i amb joves de Sèrbia,

Letònia, Itàlia i Grècia.

Les joves del nostre grup han
valorat l'experiència molt
positivament, destacant “les

reflexions, la preparació del
pamflet i la cooperació amb el
grup" ja que "enriqueix molt
conèixer altres punts de vista". 

PLA ESTRATÈGIC
INTERNACIONAL 
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Més informació a Més informació a Més informació a 

bit.ly/3iyxNj6  bit.ly/2YodZrh  bit.ly/3mwE0gj

Més informació a     bit.ly/3uJQrt3  

ART FOR SMILES 
AL LÍBAN

CELEBREM ELS
#ERASMUSDAYS

THERE IS
ALWAYS A WAY

https://bit.ly/3iyxNj6
https://bit.ly/2YodZrh
https://bit.ly/3mwE0gj
https://bit.ly/3uJQrt3


«SI CREUS QUE
L'AVENTURA ÉS
PERILLOSA, 
PROVA LA RUTINA. 
ÉS MORTAL»

 
PAULO COELHO


