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INSCRIU-TE A BEQUES, PRÀCTIQUES,
I OFERTES DE FEINA I VOLUNTARIAT
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TACC News | Presentem el booklet de la
metodologia del projecte Let me know

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 de postgrau a l'estranger de La Caixa 

Beques de mobilitat per a artistes i professionals

Pràctiques a Portugal i Itàlia amb TLN Mobilicat

Pràctiques al Tribunal de Comptes Europeu

Treball a l’aeroport de Munic com a ajudant de cuina

Treball de químic/a de processos o analítica a Suècia

Voluntariat amb persones amb diversitat a França

Voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat a Itàlia
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TACC News | Presentem el booklet del projecte Let me know i 
donem la benvinguda a la Marta, nova voluntària del CES
 

CONTINGUTS

I ara, subscriu-te a la nostra newsletter a taccbcn.com
per rebre el Mou-te mensualment al teu correu electrònic!

taccbcn.com

http://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 nacionalitat espanyola o portuguesa.
Acreditar un nivell avançat de l’idioma en el qual es cursaran els estudis.
Disposar d’un títol de grau emès per una universitat espanyola (per als i les candidates espanyols/es)
o una universitat portuguesa (candidats/es portuguesos/es) d'estudis cursats entre el gener de 2014 i
el juliol de 2023.

La Fundació "La Caixa" ha convocat 100 beques per a cursar els estudis superiors de postgrau (màster,
doctorat o investigació predoctoral) a universitats o centres d’investigació pertanyents a l’Espai
Europeu d'Educació Superior (EEES), Amèrica del Nord (EUA i Canadà) i la regió d’Àsia-Pacífic (Austràlia,
Corea del Sud, Índia, Japó, Singapur i la Xina).

Els requisits per a participar són els següents:

No podran ser candidates les persones que hagin completat estudis de grau a l’estranger abans de
l’inici de la beca.

Aquestes beques cobreixen, entre altres despeses, les  taxes de sol·licitud,  les taxes de matrícula de la
universitat on sigui admès la persona becada sense límits, un abonament inicial i final, un abonament
mensual que variarà en funció del país d’acollida), les despeses del viatge, la taxa d'emissió del visat
d'estudiant (si el país d'acollida ho requereix) i l'assegurança de salut i accidents.

Si estàs interessat/ada en aquesta convocatòria, accedeix a la plataforma de sol·licituds de beques de la
fundació i envia la teva candidatura abans de l'1 de febrer de 2023 a les 14 hores. 
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BEQUES DE
POSTGRAU A
L'ESTRANGER
DE LA CAIXA 

Més informació a fundacionlacaixa.org

https://fundacionlacaixa.org/es/becas-posgrado-extranjero-convocatoria


Tenir com a mínim 18 anys.
Residir legalment en un país inclòs en el programa Europa Creativa.

Residències curtes d’entre 1 i 3 mesos.
Residències llargues d’entre 3 i 6 mesos.
Residències àmplies de fins a 10 mesos.

El programa de mobilitat de la Unió Europea "Culture Moves Europe" ofereix beques per a artistes,
creadors/es i professionals de la cultura que treballen en el sector de l’arquitectura, el patrimoni
cultural, el disseny de moda, la traducció literària, la música, les arts escèniques i les arts visuals.

Els requisits per a participar són els següents:

Aquest programa ofereix dos tipus de beques: unes de mobilitat individual i altres de residències per
a organitzacions. Les primeres estan dirigides a artistes i altres professionals de la cultura amb una
estada d'entre 7 i 21 dies d'estada en cas de sol·licituds de grup, i fins a 60 pel que fa a sol·licituds
individuals. En canvi, les segones estan destinades a organitzacions de sectors culturals i creatius
(excepte l’audiovisual) que organitzin programes de residències i estiguin interessades a acollir artistes i
professionals del sector. 

Aquestes darreres beques inclouen tres modalitats diferents:

Si estàs interessat/ada en aquesta convocatòria, tens temps per a presentar la teva sol·licitud fins al 31
de maig de 2023.
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BEQUES DE
MOBILITAT PER
A ARTISTES I
PROFESSIONALS

culture.ec.europa.euMés informació a

https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe-mobility-for-artists-and-professionals?fbclid=IwAR3yJXAMR_hxS8EsMHrE_YoMg-CvqOLSnpuegzccU0G1pllGgzTX6G_kmwU


Tenir entre 18 i 29 anys i residir a Catalunya.
Estar inscrit/a com a beneficiari del sistema de Garantia Juvenil.
Estar inscrit/a com a sol·licitant d’ocupació no ocupat.
Tenir menys de 12 mesos d’experiència laboral demostrable.
No participar de cap altre programa de Garantia Juvenil.
Haver finalitzat els estudis de l'ESO i una especialitat formativa per a l’ocupació.

"PRACTIQ’EU" ofereix realitzar pràctiques professionals durant 16 setmanes a països de la Unió
Europea a joves de les províncies de Barcelona i Girona amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat. 

Aquesta iniciativa, emmarcada dins del programa TLN Mobilicat, contempla un total de quatre fases
per a les persones seleccionades: inscripció, preparació i capacitació, estada de pràctiques a l'estranger, i
seguiment, orientació i inserció laboral a la tornada. 

Els requisits per a participar són els següents:

Aquest programa cobreix l'allotjament i la manutenció, les despeses derivades del viatge, un curs
intensiu d’idioma, tallers de preparació intercultural i tutories i seguiment personalitzat.

Si t’interessa aquesta oportunitat, has de seguir el procés d’inscripció detallat al portal web i emplenar
un formulari d’inscripció abans del 2 de febrer de 2023.
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asociacionmundus.com

PRÀCTIQUES A
PORTUGAL I
ITÀLIA AMB TLN
MOBILICAT

Més informació a

https://asociacionmundus.com/tln/tln-mobilicat-2022-2023/informacion-general-/


Tenir la nacionalitat d’uns dels estats membres de la Unió Europea.
Estar en possessió d’un títol universitari reconegut.
Mostrar interès a obtenir formació pràctica relacionada amb alguna àrea d’activitat del tribunal.
No haver participat anteriorment en cap altre programa i/o període de pràctiques en cap institució,
organisme o agència de la Unió Europea.
Comptar amb un nivell avançat d’una llengua oficial de la UE i dominar una segona. 
No constar, en el moment de presentar la sol·licitud, com a empleat en una institució, òrgan o
agència de la UE.

El Tribunal de Comptes Europeu organitza tres períodes de pràctiques l’any en diferents àrees
d’interès per a la tasca que desenvolupa. Tot i això, aquest òrgan presta especial atenció a les sol·licituds
de candidats/es amb perfils especialitzats en auditoria informàtica i ciència de dades. 

Els requisits per a participar són els següents:

Els períodes de pràctiques duren entre tres i cinc mesos, i el proper està previst que s'estableixi entre l’1
de maig i el 30 de setembre de 2023.

Si estàs interessat/ada en aquesta oportunitat, pots accedir al portal web del programa i enviar la teva
sol·licitud abans del 31 de gener de 2023.
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PRÀCTIQUES AL
TRIBUNAL DE
COMPTES
EUROPEU

Més informació a eca.europa.eu

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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TREBALL A
L’AEROPORT DE
MUNIC COM A
AJUDANT DE
CUINA

Tenir disponibilitat per a treballar per torns, inclosos torns nocturns, caps de setmana i dies festius.
Comptar amb coneixements d'anglès, tot i que es valorarà positivament tenir-ne d’alemany.
Tenir una condició física adient per a la demanda del lloc de feina.
Poder manipular productes d'origen animal com carn d'au i peix.
Disposar d'aptituds interpersonals com treball en equip, puntualitat i capacitat d’aprenentatge.

EURES cerca personal per a cobrir 16 llocs de feina com a preparadors/es d’aliments i ajudants de
cuina a l’aeroport internacional de Munic, a Alemanya. 

Les tasques consisteixen, bàsicament, en la preparació dels aliments, reposar els carretons del servei
dels avions i les safates de la línia de muntatge, fer inventari de productes, neteja i sanejament, etc.

Els requisits per a participar són els següents, a banda dels que exigeixen per treballar en un aeroport
internacional:

L’empresa ofereix un contracte indefinit treballant gairebé 152 hores al mes amb un sou d'entre 2.123 i
2.500 € bruts al mes, sense comptar les bonificacions per torns, festius i hores extres. A més, els i les
professionals gaudiran de 25 dies de vacances pagats, allotjament facilitat per l'empresa durant els
primers 4 mesos de feina i un entorn laboral internacional, a banda d'acompanyament personal i
individualitzat per part de l’equip de treball.

Si estàs interessat/ada en aquesta oferta, pots enviar el teu CV a Randstad Germany  a l'adreça de
correu-e ris-gategourmet.muenchen@randstad.de abans del 28 de febrer de 2023. 

sepe.esMés informació a

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=%2F2022%2FDiciembre%2F&detail=Quieres-trabajar-en-el-aeropuerto-internacional-de-Munich-en-Alemania
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Disposar d'estudis universitaris en química.
Ser ordenat/ada, estructurat/ada i organitzat/ada a l'espai de treball. 
Mostrar iniciativa pròpia i dinamisme.
Tenir la capacitat de comunicar-se tant de forma oral com escrita en llengua anglesa.
Tenir competències socials, mostrant-se flexible i amb capacitat d’adaptació.

L’empresa Luma’s micro(n)world cerca a un/a químic/a perquè se sumi al seu equip a Kalmar, una
ciutat universitària a Suècia. 

El o la professional haurà de realitzar les funcions relacionades amb la producció d'electròlits
relacionats amb el recobriment, l'anàlisi, el manteniment i la millora dels banys existents, la supervisió
de la qualitat del producte i la seva correlació amb les propietats del bany, l'organització del laboratori,
el contacte i la col·laboració amb proveïdors, la comunicació amb producció, etc. 

Els requisits per a participar són els següents;

Ofereixen un contracte de treball indefinit a jornada completa (40 hores setmanals) i amb un salari
segons el conveni col·lectiu del sector a Suècia, és a dir, d'entre 4.000 i 4.500 € bruts al mes. Tot i que
l'empresa no disposa d'allotjament per al personal, es posen a disposició de la persona per ajudar-la a
trobar un. 

Si estàs interessat/ada en aquesta oferta, has d’enviar el teu CV i carta de presentació i motivació en
anglès a l'adreça de correu- e ulrik.palmqvist@luma-metall.se posar en còpia a eures.nordicos@sepe.es
abans del 31 de març de 2023.

sepe.es

TREBALL DE
QUÍMIC/A DE
PROCESSOS O
ANALÍTICA A
SUÈCIA

Més informació a

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/Ofertas-empleo-destacadas-informacion-paises/empleo-suecia.html


Tenir coneixements bàsics de llengua francesa o motivació per aprendre’n. 
Mostrar motivació pel treball amb persones amb diversitat funcional i el món associatiu. 
Tenir habilitats en l'àmbit artístic i cultural.
Disposar d'aptituds com l'autonomia, la flexibilitat i la predisposició a compartir experiències.
Tenir carnet de conduir.

L’entitat francesa Concordia Aquitaine cerca a persones voluntàries per a col·laborar amb persones
amb diversitat funcional a través de l'acompanyament. L'objctiu és combatre la seva soledat potenciant
les seves habilitats socials i aspectes com l’autoestima. 

El període de voluntariat comença l’1 de febrer fins al 30 de setembre de 2023 i aquest es realitzarà a
Saint Caprais de Bordeaux, França.

Els requisits per a participar són els següents:

El projecte, que s'emmarca en un programa finançat per la Comissió Europea, cobreix l’estada a les
instal·lacions de l’entitat amb 4 o 5 voluntaris/es més, així com la manutenció durant el voluntariat. Pel
que fa al transport, hi ha la possibilitat de desplaçar-se en transport públic, bicicleta o amb el cotxe de
l’associació.

Si estàs interessat/ada en aquesta oportunitat, tens fins a l'1 de febrer de 2023 per presentar la teva
sol·licitud a través del portal web del Cos Europeu de Solidaritat. 
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youth.europa.eu

VOLUNTARIAT
AMB PERSONES
AMB
DIVERSITAT A
FRANÇA

Més informació a

https://youth.europa.eu/solidarity/placement/30006_en


Tenir com a mínim 18 anys.
Estar registrat/ada al portal del Cos Europeu de Solidaritat.
Estar motivat/ada i compromès/esa amb la tasca del voluntariat.
Estar interessat/ada en la temàtica del projecte.
Disposar d'un coneixement mínim B1 d'anglès i es valorarà el coneixement d'italià.

L’associació InCo cerca a voluntaris i voluntàries per a 10 projectes a les ciutats de Molfetta, Bisceglie, S.
Vito dei Normanni i Pordenone, situades al nord d'Itàlia. 

Els diferents projectes tenen una durada d'entre 4 i 12 mesos. 

Els requisits per a participar són:

El programa, finançat per la Comissió Europea, cobreix les despeses derivades de l'allotjament, la
manutenció, el transport, el curs de l'idioma, l'assegurança i diners de butxaca. Així, l’entitat d’acollida
oferirà als voluntaris i voluntàries un pis compartit entre 4 o 11 persones.

Si estàs interessat/ada en aquesta oferta, has de tenir present que només podràs sol·licitar un dels
projectes emplenant el formulari que trobaràs al portal web de l’entitat abans del 30 de gener de
2022.
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VOLUNTARIAT
DEL COS
EUROPEU DE
SOLIDARITAT A
ITÀLIA

incoweb.orgMés informació a

https://www.incoweb.org/Progetti/In-Italia/Stay-Active-Volunteer-vol.-2


TACC NEWS
Es tracta del resultat d'aquest
projecte Erasmus+ després d'un
any treballant per la visibilitat del
col·lectiu jove LGBTIQ+ a través de
les arts visuals. 

Aquest manual, disponible en anglès
i en format digital, mostra la
metodologia creada a través de les 
 diferents trobades realitzades a
Barcelona, Nàpols i Lisboa entre eles
entitats, i en el treball amb els i les
joves participants a nivell local. 

L'objectiu és que altres entitats i
professionals europees puguin
utilitzar aquest mètode en el seu
treball amb joves mitjançant la
fotografia. PRESENTEM EL BOOKLET DE LA

METODOLOGIA DEL PROJECTE
EUROPEU LET ME KNOW
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Més informació a

taccbcn.com

DONEM LA BENVINGUDA A LA
MARTA, NOVA VOLUNTÀRIA DEL
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT 

La jove, procedent de Nàpols,
s'incorpora a l’entitat en el marc del
programa de voluntariat europeu en
un projecte vinculat a la salut
mental.

La Marta té 29 anys, és psicòloga i ve a
través de l'entitat italiana Consorzio
Solidarietà Sociale Forli-Cesena per
donar suport als equipaments juvenils
gestionats per l'entitat durant quatre
mesos.

La seva arribada coincideix amb la
marxa de la Paula, que ha estat
col·laborant durant onze mesos a
través del mateix programa però en
l'àmbit de la comunicació gràfica i 
 audiovisual. 

Més informació a

instagram.com/taccbcn

https://www.taccbcn.com/wp-content/uploads/2022/12/Intellectual-Output_Let-Me-Know.pdf
http://www.cssforli.it/
https://www.instagram.com/p/CmXHHK9tq3e/?utm_source=ig_web_copy_link


«LA MEITAT DEL
ROMANTICISME
D'UN VIATGE NO
ÉS MÉS QUE
L'ESPERA D'UNA
AVENTURA» 

HERMAN HESSE


