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BEQUES
AMANCIO ORTEGA
PER ESTUDIAR
AL CANADÀ O
ALS EUA
La Fundació Amancio Ortega ofereix un nou Programa de Beques per donar suport a joves
estudiants de 4t d'ESO que vulguin cursar 1r de batxillerat al Canadà o als Estats Units.
Des de 2010 més de 3.500 estudiants han participat d'aquesta experiència que els hi ha permès
integrar-se a la cultura del país de destinació i perfeccionar el seu domini de l'anglès.
Enguany es convoquen 400 noves beques i, per afavorir una immersió completa, les persones
becades conviuran amb una família amfitriona i assistiran a centres educatius locals.
Per participar, cal complir els següents requisits:
Estar matriculat/ada com a estudiant de 4t d'ESO durant el curs 2022-23
Cursar l'Educació Secundària Obligatòria en el sistema educatiu espanyol
No haver gaudit d'una experiència igual o superior a 4 mesos com a estudiant internacional
Tenir una nota mitjana de 7
Tenir a disposició el document d'identitat
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 de l'11 d’octubre de 2022.

Més informació a

becas.faortega.org
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BEQUES AFS
PER REALITZAR
CURS A
L'ESTRANGER
L'associació American Field Service Interculture ha obert el termini d'inscripció per obtenir una de
les seves beques de diversitat i les borses d'estudi per realitzar un curs escolar a l'estranger pel curs
2023-24.
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 programa anual escolar cobreixen 2.000 € del preu total del
programa.
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 cal complir els següents requisits:
Tenir entre 14 i 18 anys
Estar cursant l'Educació Secundària Obligatòria
No haver repetit els últims dos cursos
Complir el requisit sobre la renda familiar establert a les bases
Si estàs interessat/ada, pots sol·licitar una de les beques a través del portal de l'associació fins al 30
novembre de 2022.

Més informació a

afs-intercultura.org
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VIATJA EN
INTERRAÏL PER
EUROPA AMB
DISCOVER EU
DiscoverEU és una acció del programa Erasmus+ que ofereix l'oportunitat als i a les joves de 18
anys de descobrir Europa viatjant en tren per les seves ciutats, pobles i paisatges a través d'un
bonus de viatge.
A més, a partir d'aquesta edició, els i les participants rebran una targeta amb descomptes per a
visites culturals, activitats d'aprenentatge, esports, transport local, allotjament i menjar.
Els requisits per poder participar són:
Haver nascut entre l'1 de gener de 2004 i el 31 de desembre de 2004 ambdós inclosos.
Emplenar el formulari de la sol·licitud amb un document d'identitat vàlid
Ser ciutadà/ana de la Unió Europea o d'un tercer país associat al programa Erasmus+
En el cas de ser seleccionat/ada, podràs gaudir d'un viatge d'entre 1 i 30 dies de duració des de l'1
de març de 2023 i el 29 de febrer de 2024.
Si estàs interessat/ada en aquesta convocatòria, inscriu-te des del portal web de la iniciativa a partir
de l'1 d'octubre de 2022 a les 12 hores (CEST) fins al 25 d'octubre de 2022 a les 12 hores (CEST).

Més informació a

youth.europa.eu
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PRÀCTIQUES
D'ARQUITECTURA
I DISSENY A
BRUSSEL·LES
Eurodyssey obre una convocatòria de pràctiques d'arquitectura i disseny amb un fort component
de comunicació durant 6 mesos (del 28 de novembre de 2022 al 25 de maig de 2023) a Brussel·les
(Bèlgica) en una start-up i cooperativa del sector de la construcció.
Les tasques que es portaran a terme durant la jornada de treball són:
Creació de prototips i realització de proves de laboratori
Producció de mostres i d'estoc
Participació en jornades de presentació i tutoria
Redacció d'informes, planificació i coordinació de xarxes socials i comunicació audiovisual
Els requisits que cal complir són els següents:
Tenir entre 18 i 35 anys
Estar graduat/ada en l'escola secundària. Es valora comptar amb un màster relacionat
Tenir coneixements d'anglès i/o francès. Es valora tenir coneixements de neerlandès
Es valora disposar d'experiència o interès en els sectors de la construcció i la comunicació
Tenir coneixements en Microsoft Office
La persona becària rebrà una beca mensual de 500 €, a banda de 40 € per cada mes treballat,
vals de menjar, tiquets de transport públic local i allotjament inclòs en un apartament compartit.
Si estàs interessat/ada en aquesta vacant, inscriu-te a l'oferta des del portal com més aviat millor.
Més informació a

eurodyssey.aer.eu

7

PRÀCTIQUES EN
UN PROJECTE
SOBRE GÈNERE
I EDUCACIÓ A
L'ÍNDIA
L’Organització No Governamental HEEALS, que des de l'any 2010 treballa en projectes d'higiene de
sanejament de l'aigua, higiene menstrual, igualtat de gènere, salut, educació, medi ambient i
mitjans de vida, obre una convocatòria de pràctiques durant 6 mesos, tenint en compte que la
primera convocatòria té previst començar el 27 d'octubre de 2022.
El projecte es desenvoluparà a Gurgaon (Índia) a escoles, aldees i slums amb comunitats
marginades i vulnerables en jornades de 32 hores setmanals.
Les responsabilitats vinculades a la posició són les següents:
Recerca i desenvolupament sobre indicadors sanitaris i econòmics
Recaptació de fons a través de donacions i subvencions
Comunicació amb escoles i universitats, organitzacions nacionals o internacionals, i empreses
Elaboració d'informes i documentació
Realització de fotografies, vídeos, pòsters i contingut per xarxes socials
Redacció d'articles, blocs i altres materials divulgatius
Impartir assignatures bàsiques i classes de motivació a escoles i cases d'orfes
Aquest projecte està adreçat a persones no graduades, graduades o postgraduades.
Si estàs interessat/ada en aquestes pràctiques, inscriu-te a l'oferta des del portal com més aviat
millor.
Més informació a

service4mobility.com
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FEINA COM A
TREBALLADOR/A
SOCIAL A DUBLÍN
Lincoln Helthcare ofereix feina com a treballador/a social a Dublín per donar suport i supervisar als
i a les professionals acollidores i cuidadores, alhora que garanteix la prestació d'un servei segur i
eficaç als infants usuaris del servei.
Per optar a aquesta vacant cal complir els següents requisits:
Qualificació professional en treball social validada a Irlanda
Experiència prèvia de treball amb infants i famílies, i per a una agència estatutària
Coneixement de la legislació aplicable, les iniciatives recents del Govern i els procediments de
protecció de la infància
Bon domini de l'anglès
Bones habilitats de comunicació verbal, no verbal i escrita, i organitzatives
Capacitat per avaluar la mateixa pràctica i implementar canvis, i treballar en un entorn a pressió
Evidència de compromís amb el desenvolupament professional continuat
Les condicions del lloc de treball inclouen un sou d'entre 45.000 i 55.000 € l'any i contracte
indefinit.
Si estàs interessat/ada en aquesta vacant, inscriu-te a l'oferta des del portal de feina com abans
millor.

Més informació a

irishjobs.ie
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TREBALL DE
FUSTER/A
A ESTÒNIA
A través de la xarxa EURES, l'empresa Rono Design OÜ, que opera sota la marca
Paadisaun/Boatsauna, cerca 5 professionals de la fusteria i ebenisteria de construcció a LääneViru (Estònia) per començar com més aviat millor.
Les funcions a desenvolupar a la feina són:
Construir saunes de fusta, càmpings, lavabos exteriors, jacuzzis, etc.
Colpejar fitxes tant a la superfície exterior com a l'interior de les saunes
Els requisits que cal complir són els següents:
Comptar amb experiència com a fuster/a durant 1 any com a mínim
Tenir coneixements informàtics
Disposar de coneixements bàsics d'estonià (nivell A1)
Està previst que es treballi en horari de jornada completa i per un període laboral indefinit. D'altra
banda, es preveu que el salari sigui d'entre 1.200 i 2.200 € al mes.
Si estàs interessat/ada en aquesta vacant, inscriu-te a l'oferta des del portal abans del 15 d'octubre
de 2022.

Més informació a

ec.europa.eu
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VOLUNTARIAT
EN UNA GRANJA
A IRLANDA
DEL NORD
A través del portal Worldpackers, una granja situada a Portaferry (Regne Unit) cerca persones
voluntàries per col·laborar en la tasca diària de la mateixa durant 25 hores a la setmana.
Entres les tasques previstes es contemplen les següents:
Tenir cura dels animals
Ajudar en tasques de reparació i construcció
Donar suport en la sembra, collita i altres tasques del camp
Ajudar a plantar i cultivar el jardí
Els requisits per a participar són:
Tenir més de 19 anys
Comptar amb un nivell d'anglès intermedi
És possible anar sol/a, en parella o en duo
A canvi, el projecte ofereix estada en una habitació privada, 2 dies lliures a la setmana, tots els
àpats, trasllats i accés a bicicleta, bugaderia i curs de permacultura gratuït.
Si estàs interessat/ada, en participar d'aquesta oportunitat de voluntariat, pots presentar el teu
interès al portal web com més aviat millor.

Més informació a

worldpackers.com
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VOLUNTARIAT
PER LA JUSTÍCIA
CLIMÀTICA AL
BRASIL
L'AIESEC (Associació Internacional d'Estudiants d'Economia i Comerç) busca joves per participar
del projecte global 'Green Leaders' que abordarà temes com la conscienciació vers el canvi
climàtic durant 4 setmanes a partir del 7 de novembre de 2022.
Els requisits per participar són els següents:
Tenir entre 18 i 30 anys
Estar graduat/ada en Batxillerat
Tenir habilitats per apoderar a altres, ser creatiu, comunicar-se, col·laborar i adaptar-se
Comptar amb coneixements d'espanyol, portuguès i anglès
El projecte pretén implicar les comunitats per prendre consciència de la importància de prendre
mesures per aturar el canvi climàtic a través del coneixement de pràctiques sostenibles i el
desenvolupament de solucions i iniciatives per reduir el seu impacte.
Amb aquest objectiu es duran a terme diverses activitats: taules rodones, pràctiques de
laboratori, anàlisi de problemes i tasques d'investigació, treball de camp, reptes, programa
d'ambaixadors/es, etc.
La jornada és de dilluns a divendres de 9 a 17 hores i es proporcionarà 1 àpat al dia, per tant, no
està inclòs ni el transport, ni l'allotjament ni l'ordinador.
Si estàs interessat/ada en aquest projecte, inscriu-te a l'oferta des del portal com més aviat millor.
Més informació a

aiesec.org
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El projecte s'ha celebrat en el
marc de la commemoració dels 25
anys de la relació entre les dues
ciutats arran del final de la guerra
dels Balcans.
L’Ajuntament de Sabadell i l’ONGD i
associació Taller d’Art, Cultura i
Creació han organitzat aquest
intercanvi juvenil, finançat a través
del programa Erasmus+, del 4 al 12
de setembre a Sabadell.

JOVES DE SABADELL I SARAJEVO
ES REUNEIXEN A L’INTERCANVI
PLAY 4 PEACE

Després d'una setmana treballant
plegades a través del teatre, les 40
joves van representar públicament
una performance per reivindicar la
cultura de pau i la resistència
cultural.

Més informació a
taccbcn.com

Un equip de l'ONGD s'ha traslladat
a dos camps de refugiades
palestines per participar de la
celebració de la segona edició del
festival artístic internacional.
Per segon any consecutiu, Taller d'Art,
Cultura i Creació desenvolupa aquest
projecte de cooperació al Líban, que
compta amb el finançament de
l’Ajuntament de Sabadell.
Aquest
cop,
l'equip
ha
anat
acompanyat d'un grup de joves
catalanes, perquè s'apropin a la
cultura palestina i facin un retorn a la
tornada, i de professionals de la salut
mental, per entendre com s'aborda la
qüestió i que es pot aportar.

Més informació a
taccbcn.com

CELEBREM EL FESTIVAL DE
CULTURA PALESTINA ART FOR
SMILES AL LÍBAN

«AQUELL QUE VOL
VIATJAR FELIÇ,
HA DE VIATJAR
LLEUGER»
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

