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Beques Iberdrola per estudis de màster al Regne Unit 

Beques per emprenedors/es als Estats Units

Pràctiques a l’Agència Espacial Europea

Pràctiques per a estudiants d’arquitectura arreu d'Europa

Feina d'auxiliar de dentista a Polònia

Feina d'operari/ària de producció de l’acer a Alemanya

Feina de desenvolupador/a web a Finlàndia

Feina de professor/a d’anglès a Irlanda

Formació per a professionals sobre el clima a Bulgària

Formació per a professionals sobre inclusió a Alemanya

Voluntariat del Servei de Voluntariat Europeu a Suïssa

Voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat a Romania

Voluntariat amb la Fundació Vicente Ferrer a l’Índia

Camps de Solidaritat de SETEM arreu del món

Camps de treball de COCAT i SCI, una oportunitat per sumar i créixer
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Enginyeria elèctrica
Sostenibilitat
Ciències mediambientals
Sistemes de temps reals
Anàlisi de dades

Haver tramitat o estar en possessió d'una llicenciatura
No ser beneficiari/ària de cap altra ajuda econòmica
No haver estat becat/da per un altre programa de Scottish Power o Iberdrola

Iberdrola i Scottish Power busquen donar lloc a una nova generació de professionals amb
entusiasme per aprendre, innovar i transformar la indústria energètica.

Ofereixen beques per cursar estudis de postgraus a universitats del Regne Unit en els següents
àmbits, entre d'altres: 

Pel que fa als requisits, les persones que vulguin obtenir una d'aquestes beques hauran d’acreditar:

La beca cobreix el cost de la matrícula a la universitat del Regne Unit i 14.400 lliures l’any per
cobrir les despeses derivades de dietes i materials pagades en quotes mensuals de 1.200 lliures.

Si estàs interessat/ada a obtenir una d'aquestes beques, presenta la teva sol·licitud a través de la
pàgina web de la companyia abans del 31 de març de 2023.
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iberdrola.com

BEQUES
IBERDROLA 
PER ESTUDIS 
DE MÀSTER 
AL REGNE UNIT 

Més informació a

https://www.iberdrola.com/talento/becas-internacionales-master-iberdrola/terms-and-requirements-call-spanish


El Departament d’Estat dels Estats Units d’Amèrica (EUA) ofereix beques a joves emprenedors i
emprenedores europeus i europees en el marc del programa Young Transatlantic Innovation
Leaders Initiative (YTILI).

Aquest programa, que des que va ser creat l'any 2016 ha comptat amb més de 300 participants,
permet que joves d’entre 25 i 35 anys realitzin una  estada de quatre setmanes en una empresa
o organització dels EUA l'abril de 2024.

A més, els i les seleccionades cursaran un pla d'estudis en línia durant 2024 sobre emprenedoria i
col·laboraran amb mentors/es estatunidencs/enques per abordar reptes empresarials comuns com
a part d'un programa totalment subvencionat. 

El programa YTILI proporciona als i a les participants provinents d'Europa eines perquè millorin les
seves habilitats empresarials i de lideratge, ampliïn les seves connexions internacionals i
impactin de forma positiva en la seva comunitat. 

Si estàs interessat/ada a obtenir una d'aquestes beques, presenta la sol·licitud en línia abans del 24
de març de 2023.
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BEQUES PER 
EMPRENEDORS/ES
ALS ESTATS UNITS

Més informació a ytili.org

https://ytili.org/


Tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea 
No haver cursat pràctiques a l'EUSPA anteriorment
Tenir un títol acadèmic superior reconegut i convalidat 
Tenir una experiència o coneixements mínims en l'àmbit de les pràctiques 
Tenir un bon coneixement i nivell de la llengua oficial de la Unió Europea

L'Agència Espacial Europea (EUSPA) ofereix a estudiants universitaris/àries i llicenciats/ades
l'experiència d'aprendre a través d'un programa de pràctiques en una institució de referència de la
Unió Europea. 

Aquestes pràctiques tenen una durada de 3 mesos i tenen per objectiu completar i convalidar
requisits acadèmics obligatoris dels estudis que l'estudiant estigui cursant. 

Els requisits per participar són:

Les pràctiques cobreixen una beca mensual i es reemborsarà el cost del viatge fins a un màxim
de 1.200 €.

Si estàs interessat/ada a realitzar aquestes pràctiques, envia el teu CV Europass i una carta de
motivació en anglès a jobs@euspa.europa.eu abans del 31 de març de 2023. 
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euspa.europa.eu

PRÀCTIQUES
A L’AGÈNCIA
ESPACIAL
EUROPEA

Més informació a

mailto:jobs@euspa.europa.eu
https://www.euspa.europa.eu/about/careers-euspa/traineeship-listing


Ser estudiant d’arquitectura
Haver superat un mínim del 60% dels crèdits necessaris per a obtenir el títol d’arquitecte
Estar matriculat/ada el curs 2021/2022 a alguna escola o universitat d’arquitectura

La Fundació Arquia convoca les seves beques per a estudiants d'arquitectura i joves arquitectes
perquè realitzin pràctiques professionals en estudis arreu d'Europa. 

El programa, que consta de 48 beques, té una durada de 6 mesos i contempla destinacions com
Londres, Roma o Nova York.

Els requisits per sol·licitar una d'aquestes pràctiques són:

La fundació ofereix una dotació d'entre 7.000 i 9.000 € segons la ciutat assignada, a banda
d'assumir les despeses del desplaçament al lloc de pràctiques i la cobertura de l'assistència
durant el viatge. 

Si estàs interessat/ada a realitzar aquestes pràctiques, envia la teva candidatura a través de la
pàgina web de la fundació abans del 21 d'abril de 2023.
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PRÀCTIQUES PER
A ESTUDIANTS
D’ARQUITECTURA
ARREU D'EUROPA

Més informació a fundacion.arquia.com

https://fundacion.arquia.com/convocatorias/becas/convocatoria-2023


Haver cursat estudis postsecundaris relacionats amb el sector
No es requereix experiència en el sector clínic-dental 
Tenir domini del polonès

Contracte temporal a mitja jornada
Sou mensual de 2.300 PLN (485 €, aproximadament)

La clínica dental Dentica 24 cerca un/a auxiliar de dentista per a la seva consulta a Racibórz, a
Polònia, a través de la xarxa Eures.

La clínica cerca un/a professional que doni suport a les intervencions així com que tingui cura de
l’instrumental mèdic de la consulta.

Els requisits per optar al lloc de feina són:

L'empresa ofereix les següents condicions:

Si estàs interessat/ada a accedir a aquest lloc de feina, enviar el teu CV a kontakt@dentica24.pl
abans del 20 de març de 2023.

 7

FEINA
D'AUXILIAR 
DE DENTISTA
A POLÒNIA

ec.europa.euMés informació a

mailto:kontakt@dentica24.pl
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MTM1NDMyOTIgMTI?jvDisplayLanguage=en&lang=en


Haver cursat Formació Professional
Tenir experiència prèvia com a operari/ària de màquines (i es valorarà en el sector del metall)
Estar en possessió del carnet de carretó i tenir maneig del pont grua 
Comptar amb autonomia i flexibilitat horària
Dominar el castellà (es valorarà el domini de l'anglès i/o l’alemany)

Contracte d’1 any amb 6 mesos de prova amb la possibilitat de renovar per 1 any més
Possibilitat de contracte fix després de dos anys
Salari inicial d’entre 25.000 i 27.000 €
Facilitació d'habitatge i suport en els tràmits burocràtics per a l’estada a Alemanya
Possibilitat de sol·licitar l'ajuda Eures per a trasllats i curs de l'idioma

L'empresa Gabarró busca a un/a operari/ària amb experiència per a la seva planta de producció
situada a Brandenburg, Alemanya, a través de la xarxa Eures.

L'empresa cerca un/a professional per a l'àmbit de la producció de l'acer desenvolupant tasques
relacionades amb el manteniment de forns, la conducció de maquinària d'estirat d'acer, etc.

Els requisits per optar al lloc de feina són: 

L'empresa ofereix les següents condicions:

Si estàs interessat/ada a accedir a aquest lloc de feina, envia el teu CV a mmarti@gabarro.eu abans
del 24 de març de 2023.
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FEINA
D'OPERARI/ÀRIA
DE PRODUCCIÓ
DE L’ACER A
ALEMANYA

Més informació a sepe.es

mailto:mmarti@gabarro.eu
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/Ofertas-empleo-destacadas-informacion-paises/empleo-alemania.html


Tenir experiència en el desenvolupament de software
Tenir coneixements de JavaScript, Node.js, Java i SQL
Dominar l'anglès, encara que es valorarà tenir coneixements de finès i suec 
Es valorarà tenir nocions de SAP Business Technology Platform, AWS, Azure i Google Cloud

Jornada completa
Flexibilitat horària i del lloc de treball (a oficina, de forma remota o a la ubicació d'un/a client/a)
Acompanyament i programa de formació continua
Possibilitat de creixement personal i professional dins del sector

L’empresa d’informàtica Neomore Consulting cerca un/a desenvolupador web per a incorporar a
la seva plantilla a les seves instal·lacions a Espoo, Tampere o Estocolm, a Finlàndia.

L'empresa cerca un/a professional per desenvolupar tasques relacionades amb la creació i el
disseny d'interfícies d'usuari per satisfer les necessitats dels i les clients/es d'una manera
funcional i fàcil de fer servir. 

Els requisits per optar al lloc de feina són: 

L'empresa ofereix les següents condicions:

Si estàs interessat/ada a accedir a aquest lloc de feina, envia el teu CV a lila.leander@neomore.fi
abans del 12 de març de 2023.

9

FEINA DE
DESENVOLUPADOR/A
WEB A FINLÀNDIA

Més informació a careers.neomore.fi

mailto:lila.leander@neomore.fi
https://careers.neomore.fi/jobs/2312309-full-stack-developers


Tenir el títol de tercer nivell, CELTA, Trinity TESOL o CELT
Comptar amb experiència treballant amb grups d'exàmens de Cambridge o IELTS
Comptar amb experiència en el disseny de cursos d'idiomes i en la gestió de centres d'estiu de
Young Learner Study a l'estranger

Jornada laboral de 31 hores setmanals 
Remuneració mínima anual de 30.763,20 € 
Incorporació immediata

L'empresa Icon Internacional Limited cerca un/a professor/a d'anglès per treballar a l'escola
d'idiomes International House Dublin, a la capital d'Irlanda. 

L'empresa cerca un/a professional per ensenyar l'anglès com a llengua estrangera en un centre
pioner en el sector al país. 

Els requisits per optar al lloc de feina són: 

L'empresa ofereix les següents condicions:

Si estàs interessat/ada a accedir a aquest lloc de feina, inscriu-te a través de la pàgina web abans
del 20 de març de 2023.
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Més informació a jobsireland.ie

FEINA DE
PROFESSOR/A
D’ANGLÈS 
A IRLANDA

https://jobsireland.ie/en-US/job-Details?id=2267409


Tenir com a mínim 18 anys
Residir en un país del programa Erasmus+ o d'un país soci veí de la Unió Europea
Exercir de professional juvenil, líder juvenil o formador/a
Comptar amb un nivell alt d'anglès

L'organització juvenil Sdruzhenie Pro Vision International ofereix l'oportunitat a treballadors i
treballadores juvenils de participar de la formació "Climate Ambassadors 4 Youth work" que es
durà a terme a Bansko, Bulgària.

El projecte es desenvoluparà de l'1 al 9 de maig de 2023 amb l'objectiu de dotar als i a les
professionals de noves competències i mètodes per educar i conscienciar sobre el canvi climàtic
als i a les joves.

Els requisits per participar són els següents:

El projecte està totalment finançat per la Comissió Europea, tot i que les despeses derivades del
transport es reemborsaran posteriorment.

Si estàs interessat/ada a participar d'aquesta oportunitat formativa, inscriu-te des de la pàgina web
de SALTO abans del 15 de març de 2023.
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FORMACIÓ PER A
PROFESSIONALS
SOBRE EL CLIMA
A BULGÀRIA

Més informació a salto-youth.net

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/climate-ambassadors-4-youth-work.11010/


Tenir com a mínim 18 anys
Residir en un país del programa Erasmus + o d'un país soci veí de la Unió Europea
Exercir de professional, líder, gestor de projectes, responsable de polítiques, entrenador/a,
investigador/a o activista en l'àmbit juvenil
Dominar l'anglès

L'Agència Nacional JUGEND für Europa ofereix l'oportunitat a treballadors i treballadores juvenils
de participar de la formació "Let's dream wider! Identity, Vision, Action" que es durà a terme a
Würzburg, Alemanya.

El projecte es desenvoluparà del 24 al 29 d'abril de 2023 amb l'objectiu que els i les professionals
coneguin noves metodologies de treball per desenvolupar accions i activitats amb joves des d'un
enfocament més inclusiu. 

Els requisits per participar són els següents:

El projecte està totalment finançat per la Comissió Europea, tot i que les despeses derivades del
transport es reemborsaran posteriorment.

Si estàs interessat/da a participar d'aquesta oportunitat formativa, inscriu-te des de la pàgina web
de SALTO abans del 15 de març de 2023.
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FORMACIÓ PER A
PROFESSIONALS
SOBRE INCLUSIÓ
A ALEMANYA

Més informació a salto-youth.net

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/let-s-dream-wider-identity-vision-action.10974/
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Inclusió i diversitat
Vila ecològica
Arts escèniques
Atenció a la infància
Turisme i museus

Tenir entre 18 anys i 30 anys
Residir en un país membre de l'espai Schengen
Es valorarà tenir coneixements d'alemany o francès

L'entitat ICYE Switzerland cerca a 11 voluntàries joves per a diferents projectes en el marc del Servei de
Voluntariat Europeu a Suïssa.

Aquest programa d'intercanvi és finançat pel Govern suís i gestionat per l'Agència Suïssa d'Intercanvi i
Mobilitat, Movetia. Tots els projectes duren 12 mesos amb jornades d'entre 30 i 35 hores setmanals.

Els i les participants desenvoluparan tasques relacionades amb els àmbits següents:

Els requisits per participar són els següents:

L'organització cobreix les despeses derivades del viatge, l'allotjament i la manutenció, a banda d'una
dotació econòmica per qüestions personals. A més, ofereix un suport continu en l'aprenentatge de
l'idioma així com una assegurança de responsabilitat civil, salut i accidents. 

Si estàs interessat/ada a participar d'aquesta oportunitat de voluntariat, omple el formulari de sol·licitud
abans del 31 de març de 2023.

icye.ch

VOLUNTARIAT
DEL SERVEI DE
VOLUNTARIAT
EUROPEU
A SUÏSSA

Més informació a

https://www.axa-schengen.com/es/schengen-paises
https://www.icye.ch/de/freiwilligenarbeit-ausland/programme/europaeischer-freiwilligendienst/european-voluntary-service
https://www.icye.ch/de/freiwilligenarbeit-ausland/programme/europaeischer-freiwilligendienst/european-voluntary-service
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Tenir entre 18 i 30 anys
Estar motivat/ada en participar d'activitats voluntàries
Tenir un nivell suficient d'anglès

L'asssociació Help Desk YOUth cerca joves voluntàries per a participar d'un projecte de 26
setmanes en el marc del Cos Europeu de Solidaritat a Romania. 

Durant el voluntariat el o la participant podran desenvolupar competències i adquirir eines al
voltant de l’orientació acadèmica, laboral i personal, tant per fer-ne un ús propi com per a
acompanyar altres joves. Així, es treballarà al voltant de qüestions com l’elaboració del CV i la carta
de motivació o el seguiment de l'itinerari formatiu, tot en clau internacional.

Els requisits per participar són els següents:

El projecte està totalment finançat per la Comissió Europea, per la qual cosa l'organització ofereix
allotjament en instal·lacions equipades compartides amb altres voluntaris/àries, es cobreixen les
despeses derivades del transport i s'ofereix una quota mensual per a la manutenció. 

Si estàs interessat/ada a participar d'aquesta oportunitat de voluntariat, presenta la teva sol·licitud 
 a través del portal del programa abans del 4 d’abril de 2023.

VOLUNTARIAT
DEL COS
EUROPEU DE
SOLIDARITAT  
A ROMANIA 

Més informació a youth.europa.eu

https://youth.europa.eu/solidarity/placement/33162
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Comptar amb titulació en Filologia, Magisteri, Traducció o Periodisme, per a l'ensenyament
d'espanyol, i Filologia Francesa, Filologia Anglesa o Filologia Alemanya, per a la resta d'idiomes.
Tenir experiència en docència en classes d'espanyol, francès, anglès o alemany per a persones
estrangeres 
Tenir un nivell alt d'anglès escrit i parlat
Tenir disponibilitat per romandre al projecte un període de 2 mesos o de 4 mesos en endavant

La Fundació Vicente Ferrer cerca professors i professores de llengües estrangeres per al seu programa
a l'Escola Professional d'Idiomes RDT (Rural Development Trust) situada a Anantapur, Índia, per un
període d'entre 4 i 6 mesos.

Aquesta escola professional és un centre educatiu per a estudiants postuniversitaris/àries que volen
rebre una formació especialitzada en llengües estrangeres com l'espanyol, el francès, l'anglès o
l'alemany.

Els requisits per participar són els següents:

L'organització cobreix les despeses derivades de l'allotjament, la manutenció, l'assegurança mèdica i el
transport de l’aeroport de Bangalore a Anantapur. Tot i això, el o la voluntària haurà de fer-se càrrec de
la gestió i el cost del visat i del vol, encara que la fundació ofereix assessorament i suport.  

Si estàs interessat/ada a participar d'aquesta oportunitat de voluntariat, presenta la candidatura a través
de correu-e a profesoradoindia@fundacionvicenteferrer.org com més aviat millor.

fundacionvicenteferrer.org

VOLUNTARIAT
AMB LA
FUNDACIÓ
VICENTE FERRER
A L’ÍNDIA

Més informació a

mailto:profesoradoindia@fundacionvicenteferrer.org
https://www.fundacionvicenteferrer.org/form/voluntariado-india.php?perfil=106
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CAMPS DE
SOLIDARITAT 
DE SETEM
ARREU DEL MÓN

Tenir més de 18 anys 
Disponibilitat per participar a les jornades formatives prèvies al viatge 
Ser soci o sòcia de SETEM

Formació prèvia obligatòria durant els mesos d'abril, maig i juny
Viatge i estada a un país del Sud al juliol o l'agost
Difusió i acció al Nord a la tornada

Tornen els Camps de Solidaritat organitzats per SETEM després de la cancel·lació de les darreres
edicions amb l'objectiu formar sobre les desigualtats Nord-Sud, generar una mirada crítica i
reflexiva, i impulsar l'activisme en favor de models més justos i respectuosos.

Així, aquest programa de voluntariat ofereix la possibilitat de  formar-te, conviure i col·laborar amb
organitzacions d’Àsia, Amèrica Llatina i Àfrica en àmbits com l’educació, el Comerç Just,
l’emigració o els Drets Humans.

Els requisits per participar són els següents:

L’experiència implica participar en un cicle que es desenvolupa en tres fases:

Si estàs interessat/ada a participar d'aquesta oportunitat de voluntariat, assisteix a una sessió
informativa, omple el formulari d’inscripció i espera a la concertació de l'entrevista personal. 

Per a més informació, consulta la seva pàgina web o envia un correu-e a camps@setem.org.

setem.orgMés informació a

Fotografia cedida per SETEM Catalunya

https://www.setem.org/catalunya/que-fem/camps-de-solidaritat-voluntariat-internacional/com-inscriures/


Tenir, com a mínim, 14 anys si es fa a través de COCAT 
Tenir, com a mínim, 16 anys si es fa a través del SCI
Estar compromès/esa a participar del projecte i de les formacions prèvies requerides

Les entitats COCAT i Servei Civil Internacional (SCI) organitzen cada any camps de treball perquè
que joves puguin participar de projectes de voluntariat internacional durant els mesos d'estiu. 

Aquests projectes de feina comunitària són duts a terme per grups d’entre 5 i 20 voluntàries
internacionals durant un període d'entre 1 i 3 setmanes amb l'objectiu de donar suport a un
projecte local transformador de temàtica ambiental, social, patrimonial, arqueològica i cultural. 

Els requisits per participar són els següents:

Pel que fa a les despeses derivades del projecte, el o la participant haurà d'assumir una quota
d'inscripció (entre 145 i 200 € en el cas de COCAT, i 120 € en el cas de SCI), a més del cost del
transport i una possible quota extra.  

Si estàs interessat/ada a participar d'aquesta oportunitat de voluntariat, assisteix a una de les
xerrades informatives que organitzen totes dues entitats durant els mesos de març a juliol, tenint
en compte que COCAT obre inscripcions el 13 de març de 2023.

I tu, a què esperes per fer un camp de treball?
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CAMPS 
DE TREBALL DE
COCAT I SCI, UNA  
OPORTUNITAT
PER SUMAR 
I CRÉIXER

scicat.orgcocat.orgMés informació a

Fotografia cedida pel SCI Catalunya

https://www.scicat.org/
https://www.cocat.org/
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ENGEGUEM PROJECTE DE VOLUNTARIAT
D'AJUDA HUMANITÀRIA A XILE

Tenir entre 18 i 35 anys
Residir legalment en un Estat membre de la UE o en un tercer país associat al programa
Estar inscrit/a al Portal del Cos Europeu de Solidaritat 
No haver participat mai a un voluntariat d'ajuda humanitària
Haver completat amb èxit les formacions obligatòries organitzades per la Comissió Europea

En el marc del programa del Cos Europeu d'Ajuda Humanitària, posem en marxa el projecte "ArtCoop"

perquè joves d'Espanya, Itàlia i Turquia realitzin tasques de voluntariat a Xile durant 6 mesos. Així, cinc

joves de cadascun dels països europeus o associats seran enviats/ades al país sud-americà per
desenvolupar activitats artístiques amb població en risc d'exclusió als barris perifèrics de Santiago de

Xile. 

Els requisits per participar són els següents:

El programa cobreix les despeses bàsiques (transport, allotjament i manutenció), a banda d'una

assignació per a despeses personals, accés a serveis de suport lingüístic i formatiu.

Aquesta nova acció de voluntariat solidària de la Comissió Europea és coordinada per entitats com Taller

d'Art, Cultura i Creació, la primera organització de Catalunya acreditada al programa, i compta amb la

participació de la italiana Scambieuropei, la turca Pi Gençlik Derneği i la xilena TECHO. 

Per a més informació, envia'ns un correu-e a internationalprojects@taccbcn.com o consulta el portal del

programa.

youth.europa.euMés informació a

https://youth.europa.eu/solidarity/young-people/volunteering-humanitarian-aid_es


ISABELLE EBERHARDT

«SERÉ UNA NÒMADA
TOTA LA VIDA,
ENAMORADA DE
LLOCS LLUNYANS I
INEXPLORATS» 


