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MÀSTER EN SALUT
GLOBAL
A LA UNIVERSITAT
DE COPENHAGUEN
La Universitat de Copenhaguen ofereix un programa de màster de ciències (MSc) en Salut
Global en anglès a Dinamarca. Es tracta d'un grau interdisciplinari basat en la investigació que
pretén dotar d'habilitats analítiques i pràctiques relacionades amb la salut humana en un món
globalitzat, a més d'una àmplia gamma d’oportunitats professionals en l’àmbit de la salut i les
malalties humanes globals.
Els i les graduats/ades seran capaces d’analitzar els determinants interrelacionats que afecten la
salut humana i la malaltia, els quals van des de l'individu fins a la societat, centrant-se en la
perspectiva global, incloent-hi la política, el comerç i l'economia, els marcs, les qüestions
socioculturals i el canvi climàtic.
Els requisits per poder sol·licitar aquest programa de màster són:
Haver superat un títol universitari qualificat i reconegut equivalent en nivell i contingut a un títol
de grau universitari danès.
Demostrar un nivell avançat d’anglès (C1 o C2), amb una prova de ‘Proficiency' (CPE) d’anglès
(IELTS Academic, TOEFL, Cambridge Advanced English o Cambridge Proficiency English).
Si estàs interessat/ada, pots enviar la teva sol·licitud des de la pàgina web de la Universitat de
Copenhaguen fins al 15 d’agost de 2022.

Més informació a

studies.ku.dk
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INTERCANVI
JUVENIL SOBRE
VIOLÈNCIA
DOMÈSTICA ALS
PAÏSOS BAIXOS
A Taller d’Art, Cultura i Creació cerquem 5 joves catalans/es per participar de l’intercanvi juvenil
"United Against Domestic Violence" organitzat per l'entitat holandesa Culture World Me que se
celebrarà a Wintelre (Països Baixos) del 9 al 19 d’agost de 2022.
El projecte, que comptarà amb la participació de 35 joves de Catalunya, Països Baixos, Grècia,
Turquia i Ucraïna, pretén conscienciar sobre la violència masclista familiar a través del teatre i les
arts escèniques, així com oferir als i a les joves eines transformadores per actuar sobre aquest tema
a les seves comunitats.
Els requisits per a participar són:
Tenir entre 18 i 30 anys.
Poder-se comunicar en anglès.
Tenir interès per la temàtica i experiència en teatre i arts escèniques.
En tractar-se d'un projecte finançat pel programa Erasmus+, tant l'allotjament com els àpats estan
coberts, i el transport es reemborsarà posteriorment fins a un màxim de 245 €. A banda, l’entitat
holandesa demana una quota de participació de 30 €.
Si estàs interessat/ada, has d’enviar CV Europass i carta de motivació per correu-e amb l’assumpte
«United Against Domestic Violence» a internationalprojects@taccbcn.com abans del 15 de juliol
de 2022.
Més informació a

taccbcn.com
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FORMACIÓ DE
PROFESSIONALS
SOBRE
SOSTENIBILITAT
A LUXEMBURG
L’Agència Nacional de Luxemburg i l’entitat Art Square Lab organitzen el curs de formació al
voltant de la sostenibilitat en el treball juvenil "Sustainability Academy: building Future(s)
Scenarios!". Aquesta formació, finançada pel programa Erasmus+, se celebrarà a Esch-sur-Alzette
(Luxemburg) del 19 al 24 de setembre de 2022.
El projecte comptarà amb la participació de 25 professionals de l’àmbit de la joventut de
diferents països europeus amb l'objectiu de formar-los per donar suport al jovent a imaginar i
construir els escenaris futurs desitjats per les seves comunitats, conscienciant sobre el
desenvolupament sostenible, l’emprenedoria social i l’economia circular de la mà d’experts, i entre
totes exploraran solucions potencials per uns estils de vida i unes comunitats més sostenibles.
Els requisits per a participar són:
Tenir més de 18 anys.
Poder-se comunicar en anglès.
Tenir interès per la temàtica.
Tant l'allotjament com els àpats estan coberts, i el transport el gestionarà l’Agència Nacional
Espanyola.
Si estàs interessat/ada, has d’omplir el formulari en línia de la pàgina web de SALTO-youth abans
del 12 d’agost de 2022.
Més informació a

salto-youth.net
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COS EUROPEU
DE SOLIDARITAT
SOBRE INCLUSIÓ
DIGITAL
A MARTINICA
L'organització D'Antilles et D'Ailleurs cerca a dues voluntàries per a incorporar-les en el projecte de
voluntariat "E-Dones: accés to digital and rights" des de l'1 de setembre 2022 fins al 31 d'agost de
2023. El projecte, desenvolupat a Fort-de-France (Martinica), s'enfoca en la creació d'un espai
digital per a les persones que experimenten marginalització tecnològica.
Els requisits per a participar són:
Tenir entre 18 i 30 anys.
Poder-se comunicar en anglès.
Tenir interès per la temàtica del projecte.
Els i les voluntàries ajudaran els i les treballadores a promoure la integració d'aquestes persones a
través de la tecnologia digital mitjançant la creació de tallers d'alfabetització informàtica que els
permetin familiaritzar-se amb les habilitats digitals bàsiques i accedir a sales amb accés a internet.
En tractar-se d'una iniciativa finançada per la Comissió Europea, es cobreixen les despeses
derivades de l'allotjament, la manutenció, el transport, els diners de butxaca, l'assegurança mèdica i
el suport lingüístic.
Si estàs interessat/ada en aquesta oferta, pots enviar la teva candidatura directament en la pàgina
del Cos Europeu de Solidaritat abans del 31 d'agost de 2022.

Més informació a

europa.eu
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PRÀCTIQUES
D'OFICIAL DE
COMUNICACIONS
A BÈLGICA
Des de la xarxa Eurodyssey es busca una persona per donar suport a l'organització ISTO, amb seu
a Brussel·les, en el desenvolupament de material de comunicació interna i externa, la creació de
contingut per a les xarxes socials i l'organització d'esdeveniments des del 24 d'octubre de 2022 fins
al 20 d'abril de 2023.
Els requisits per a participar són:
Tenir entre 18 i 35 anys.
Estar llicenciat/ada en Comunicació, Periodisme, Relacions Públiques o similar.
Tenir coneixements de les pràctiques i tècniques de comunicació.
Comptar amb habilitats comunicatives escrites i verbals en francès, anglès i/o castellà.
Es valorarà tenir coneixements del sector turístic i interès en qüestions relacionades amb el
turisme accessible, sostenible i inclusiu.
Es preveu que l'horari sigui de dilluns a divendres de 9.30 a 17.30 hores, tot i que es demana certa
flexibilitat en funció de les activitats. El suport financer inclou vals de menjar, transport públic local i
una beca mensual de 500 €, a més de 40 € per cada mes treballat al final de les pràctiques.
Si estàs interessat/ada en aquesta oferta, pots enviar la teva candidatura directament a través de la
pàgina de la xarxa Eurodyssey.

Més informació a

eurodyssey.aer.eu
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TREBALL COM A
PROFESSOR/A
EN UNA ESCOLA
MONTESSORI
A BRASIL
L'associació d'estudiants AIESEC cerca a un/a professor/a des del 16 de gener de 2023 fins al 16
de febrer de 2024 per al centre d'Educação Ignatios Reis LTDA a la ciutat de Centre (Brasil). El
centre és una escola d'Educació Infantil Primària (3-6 anys) i Elemental (6-9 anys) basada en el
mètode Montessori.
Els requisits per a participar són:
Ser llicenciat/ada en Educació o Pedagogia.
Comptar amb un certificat emès per l'Associació Internacional Montessori (AMI).
Tenir, com a mínim, tres anys d'experiència.
Comptar amb coneixements d'anglès o portuguès.
Es preveu que l'horari laboral sigui de dilluns a divendres de 8 a 17 hores i que la persona
seleccionada tingui la responsabilitat de planificar anualment el curs, realitzar classes individuals i
grupals, reunir-se amb l'equip pedagògic i les famílies, i assistir a esdeveniments escolars. D'altra
banda, el salari serà de 9.000 BRL al mes.
Si estàs interessat/ada en aquesta oportunitat laboral, envia la teva candidatura directament des de
la web d'AIESEC al més aviat possible.

Més informació a

aiesec.org
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TREBALL COM A
PINTOR/A A
DINAMARCA
A través de la xarxa EURES l'empresa Rekrutteringskompagniet.Aps cerca entre 4 i 6
professionals de la pintura per incorporar-se durant 1 o 2 mesos amb possibilitat d'ampliació a la
seu de l'empresa a Copenhaguen (Dinamarca).
Els requisits per a participar són:
Ser professionals en pintura de construcció.
Ser una persona atenta, responsable i fiable.
Tenir habilitats per treballar en equip.
Poder-se comunicar en anglès.
Es preveu que l'horari laboral variï però mantenint una jornada de 40 hores setmanals. D'altra
banda, el salari dependrà de la qualificació i s'ofereix allotjament amb habitació, cuina americana i
bany propi.
Si estàs interessat/ada en aquesta vacant, envia el teu CV i carta de motivació a pno@rekkom.dk
abans del 19 de juliol de 2022.

Més informació a

ec.europa.eu
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TREBALL
EN EL MÓN
DEL TURISME
A ITÀLIA
L'organització italiana NO LIMITS, que s'encarrega de desenvolupar activitats i organitzar
esdeveniments personalitzats, està buscant a professionals dels àmbits de l'animació i el turisme
per a diferents operadors turístics, hotels i resorts a Itàlia i arreu del món.
Els requisits per a participar són:
Tenir facilitat per comunicar-se en diferents idiomes.
Comptar amb interès per relacionar-se amb diferents cultures.
Tenir habilitats per l'atenció directa amb turistes.
Les condicions depenen del rol i l'experiència prèvia del o de la professional, i el salari pot variar
entre 500 i 1.600 € al mes.
Si estàs interessat/ada, pots contactar amb l'organització enviant el teu CV i carta de motivació a
info@nolimitsanimazione.com al més aviat possible.

Més informació a

nolimitsanimazione.com
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Rubí ha acollit una trentena de
joves de Catalunya, Estònia,
Hongria, Itàlia i Macedònia del
Nord per treballar al voltant de les
persones refugiades en el marc
del programa Erasmus+.

IMPULSEM AMB L’AJUNTAMENT
DE RUBÍ L’INTERCANVI JUVENIL
EUROPEU YALAH!

El consistori rubinenc i l’ONGD i
associació Taller d’Art, Cultura i
Creació han organitzat l’intercanvi
juvenil YALAH! del 27 de juny al 3
de juliol de 2022 a Rubí amb
l'objectiu d'apropar la qüestió
sahrauí als i a les joves europees i
mantenir el vincle amb el Sàhara
Occidental i la seva població, ja que
el municipi està agermanat amb la
Daria de Guelta.

Més informació a
taccbcn.com

Els
i
les
joves
participants
d’Eslovènia, França i Macedònia del
Nord s’han unit al grup català per
explorar la música local a través de
l’intercanvi i la creació.
La penúltima residència artística del
projecte Erasmus+ Crea Youth –
European Music Link ha tingut lloc a
Barcelona i, més concretament, al
Centre de Producció Cultural i Juvenil
Polidor a Sant Adrià de Besòs.
Durant la setmana del 27 de juny al
3 de juliol una vintena de joves
músics i músiques ha pogut crear en
grups les seves pròpies cançons
recollint la tradició de la música
catalana i espanyola.

Més informació a
taccbcn.com

EL POLIDOR ACULL LA
RESIDÈNCIA MUSICAL DEL
PROJECTE CREA YOUTH

«VIATJAR ÉS LA
MILLOR MANERA
DE PERDRE'S I
TROBAR-SE
ALHORA»
BRENNA SMITH

