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ADAPTACIÓ DE TALLER D'ART,
CULTURA I CREACIÓ RESPECTE LA
SITUACIÓ ARRAN DE LA COVID-19
La situació actual d'emergència sanitària provocada per l'evolució de la COVID-19 també ha
afectat al funcionament habitual de Taller d'Art, Cultura i Creació.
Tot i això, totes les professionals de l'entitat segueixen realitzant la seva jornada laboral en
format de teletreball per tal de seguir les directrius marcades des del Govern com a mesures de
prevenció.
Per tal de facilitar al màxim la coordinació entre les professionals, s’han implementat noves
plataformes i sistemes organitzatius amb la intenció de mantenir al màxim possible l’activitat
habitual de l’entitat per poder seguir oferint a les joves tots els serveis i projectes un cop es
torni a la normalitat.
Amb relació a la vessant internacional de Taller d'Art, Cultura i Creació, totes les assessories de
mobilitat internacional que gestiona en diferents municipis segueixen en funcionament tot i
la impossibilitat de realitzar-les de manera presencial com és habitual. En aquest sentit, i mentre
duri aquesta situació, les professionals segueixen oferint aquest servei de manera telemàtica.
Respecte als projectes internacionals en els quals està actualment implicada l'entitat, tant com
a coordinadora com a participant, queden ajornats fins a nou avís i les voluntàries participants del
Cos Europeu de Solidaritat han decidit quedar-se i es troben complint les mesures de
confinament indicades.
Des de Taller d'Art, Cultura i Creació volem expressar la nostra voluntat de continuar treballant, tot i
l'excepcionalitat de la situació, per oferir oportunitats de mobilitat internacional juvenil.

4

BEQUES
EINSTEIN
D’INVESTIGACIÓ
A ALEMANYA
L’Einstein Fòrum i la Fundació Daimler i Benz ofereixen un programa de beques per a joves
interessades a realitzar un projecte d’investigació en un àmbit diferent de l’habitual amb
l’objectiu de mantenir viu el llegat del reconegut científic alemany.
Les beques inclouen l’allotjament durant un període de cinc a sis mesos a la cabana del jardí de la
casa d’estiu d’Albert Einstein a Brandenburg, a prop de les universitats i institucions acadèmiques
de Potsdam i Berlín, a més de 10.000 euros i el reemborsament de les despeses del viatge.
Per accedir a aquestes beques cal complir amb els següents requisits:
- Ser menor de 35 anys
- Comptar amb un títol universitari en Humanitats, Ciències Socials o Ciències Naturals
Un cop finalitzat el període becat, cada participant haurà de presentar el seu projecte en una
conferència pública a l'Einstein Fòrum i la Fundació Daimler i Benz tot i que no és necessari que
el final de la beca coincideixi amb el final del projecte.
Tens temps fins al 15 de maig de 2020 per presentar la teva sol·licitud incloent el teu CV, una
proposta de projecte de dues pàgines i dues cartes de recomanació.
Per conèixer més detalls de les bases d’aquestes beques, consulta el següent enllaç:
https://bit.ly/2WTsTTM
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BEQUES
FULLBRIGHT
PER ESTUDIS
DE POSTGRAU
ALS
ESTATS UNITS
La Comissió Fullbright ha obert una nova convocatòria de beques per cursar estudis de màster o
de doctorat de qualsevol disciplina a universitats estatunidenques entre l’estiu de 2021 i l’estiu de
2022 segons el calendari acadèmic de la universitat de destí. Les beques tindran una duració d’entre
10 i 12 mesos, renovables per un període màxim d’un altre any.
Cadascuna de les beques està dotada amb una assignació mensual d’entre 1.400 i 2.760 dòlars,
la cobertura de les despeses de matrícula i taxes universitàries (fins a un màxim de 35.000 $
anuals per a programes de més de 12 mesos de duració, i de 40.000 $ en el cas dels programes d’un
màxim de 12 mesos), una assegurança mèdica i d’accidents, i la cobertura de les despeses dels
viatges d’anada i tornada per valor de fins a 1.300 $. A més, les becàries que assisteixin a un curs
preacadèmic rebran una quantia de 1.600 $.
Per optar a alguna de les 20 beques en joc hauràs de complir els següents requisits obligatoris:
- Tenir la nacionalitat espanyola
- Haver obtingut un títol superior entre gener de 2013 i setembre de 2020
- Domini excel·lent de l’anglès acreditat mitjançant el TOEFL o el IELTS
Per participar hauràs d'accedir a la sol·licitud electrònica i adjuntar documentació com el CV,
l’expedient acadèmic d’estudis, el títol universitari i tres cartes de referència abans del 24 d’abril de
2020. A finals de maig es comunicarà la preselecció de candidatures, les entrevistes personals es
realitzaran a principis de juny i a mitjans del mateix mes s’anunciaran els resultats.
Accedeix al següent enllaç per inscriure’t a la convocatòria: https://bit.ly/2JmRdFv
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PRÀCTIQUES
DE
PERIODISME
A LA CNN
DE LONDRES
Has estudiat Periodisme? T’agradaria adquirir experiència a l’estranger en un prestigiós mitjà de
comunicació? I tenir la possibilitat de continuar treballant un cop finalitzades les pràctiques?
Doncs estàs d’enhorabona perquè la cadena de televisió CNN convoca novament el programa de
pràctiques en Periodisme a desenvolupar a les oficines de la companyia a Londres a les seccions de
Notícies, Esports i Digital, i hi ha fins a 13 posicions diferents segons la tipologia:
- Pràctiques de notícies: Esports, Programes d’actualitat i servei de notícies, CNN Vision, Producció
de contingut per entrevistes i reserva de convidades, i CNN Business
- Pràctiques digitals: Servei de notícies digital, Animació gràfica, CNN Style & Travel, Vídeo digital,
CNN Health and Wellness, Funcions digitals per contingut en línia, Esports digitals per contingut en
línia, i Vídeo esportiu digital
Les funcions de les participants estaran relacionades amb la investigació i la verificació de notícies, a
més de la participació en reunions contribuint mitjançant idees i històries.
Els requisits per participar són els següents:
- Grau en Periodisme, Ciències de la Comunicació o similar
- Ciutadania d’un país de la Unió Europea
- Coneixements d’anglès
El proper període de pràctiques comença l’1 de setembre i finalitza el 31 de desembre, i tens temps
fins a l’1 de juliol per enviar la teva sol·licitud.
Pots descarregar-te la sol·licitud corresponent i enviar-la a l’adreça de correu electrònic indicada a la
pàgina web següent: https://cnn.it/2UOqLd0

7

PRÀCTIQUES
DE TRADUCCIÓ
A ÀUSTRIA
El Centre Europeu de Llengües Modernes d’Àustria, encarregada de promocionar i fomentar
polítiques i enfocaments innovadors per l’aprenentatge i l’ensenyament d’idiomes com a part del
Consell d’Europa, ha publicat una convocatòria de pràctiques professionals remunerades per
a traductores i intèrprets a la ciutat austríaca de Graz amb una duració de 6 meses.
Les tasques que hauran de dur a terme les participants són:
- Organització de reunions i esdeveniments
- Manteniment de la pàgina web
- Finances i administració general
- Documentació i investigació
Per optar a una d’aquestes pràctiques cal complir una sèrie de requisits:
- Excel·lents coneixements d’Anglès i Francès
- Ser resident o estudiar a un dels països membres de la Xarxa CELM
Aquestes pràctiques estan dotades amb un salari mensual d’uns 720 euros i per al període de
pràctiques comprès entre gener i juny el termini de presentació de candidatures finalitza el
pròxim 31 d’agost de 2020.
Per a més informació, consulta el següent enllaç: https://bit.ly/2UOgTjK
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INSCRIPCIÓ
AL COS
EUROPEU DE
SOLIDARITAT
El Cos Europeu de Solidaritat és una iniciativa de la Unió Europea que neix amb l’objectiu de
crear oportunitats perquè les joves treballin com a voluntàries o col·laborin en projectes
que beneficiïn a comunitats i ciutadanes d’arreu d’Europa.
Hi ha dues tipologies de projecte de voluntariat del CES segons la seva durada:
- Breu termini: entre 2 setmanes i 2 mesos
- Llarg termini: entre 2 mesos i 12 mesos
El programa finança totes les despeses derivades del projecte:
- Transport tant local com internacional
- Suport organitzatiu: allotjament, manutenció, suport a les participants i costos de gestió
- Diners de butxaca
- Assegurança privada complementària a la Targeta Sanitària Europea
- Suport lingüístic: normalment curs en línia de l’idioma del país d’acollida
Per participar és necessari:
- Tenir entre 18 i 30 anys
- Residir legalment a qualsevol país de la UE i països associats.
Tot i això, amb 17 anys ja pots registrar-te a la plataforma del Cos Europeu de Solidaritat i
començar a cercar projectes: https://bit.ly/2xxIGgh

9

VOLUNTARIAT
VIRTUAL AMB
AMNISTIA
INTERNACIONAL
El confinament de la població per evitar la propagació de la COVID-19 ha restringit els nostres
moviments però això no és excusa per quedar-nos de braços plegats davant les injustícies que es
continuen cometent. Així, realitzar un voluntariat virtual és més senzill del que creiem a través
d’internet i donant suport a una organització reconeguda arreu del món com Amnistia
Internacional.
Tot i que des d’AI entenen la prioritat que suposa lluitar contra la pandèmia i cuidar-se, anima a qui
tingui temps lliure a convertir-se en activista participant d’algunes de les accions solidàries que
proposen, dirigides sempre a millorar la vida de persones i comunitats que no poden gaudir
dels seus drets humans.
Es tracta d’accions senzilles que es poden fer per compte propi o mobilitzant altres persones
de l’entorn proper: signar una ciberacció, difondre una campanya a les xarxes socials, reenviar un
correu-electrònic als contactes,...
No hi ha requisits d’edat, lloc de residència o formació, i és un mateix qui decideix com, quan i
durant quant de temps vol participar en funció de la seva disponibilitat, interessos o capacitat. Per
rebre les propostes d’acció per correu electrònic només cal que t’inscriguis omplint el següent
formulari: https://bit.ly/2WXHSfa
Imatge extreta del compte d’Instagram d’Amnistia Espanya
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PROFESSOR/A
A BÈLGICA,
PAÏSOS
BAIXOS I
LUXEMBURG
El Ministeri d’Educació i Formació Professional d’Espanya ha publicat la convocatòria per la
formació de llistes d’aspirants a mestres i professores d’Ensenyament Secundari interines
a les Agrupacions de Llengua i Cultura Espanyoles a Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg durant el
curs 2020/2021.
Requisits a complir necessàriament per participar en la convocatòria:
- Tenir nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la UE
- Ser major d’edat
- No patir malalties que impossibilitin la docència
- Posseir la titulació requerida
- Certificat d’Aptitud Pedagògica o del Títol de Màster que habilita per l’exercici de la
docència
- No haver estat seleccionada com a professora d’alguna de les seccions bilingües dels països
mencionats
- Tenir experiència docent de sis mesos com a mínim en centres públics i/o privats
En principi, el termini per la presentació de sol·licituds finalitzava el 28 d’abril de 2020 però per
obtenir més informació sobre la convocatòria, accedeix a aquesta web: https://bit.ly/33WG1c6

11

ESPECIALISTA
EN
AGRICULTURA
A MOÇAMBIC
Mundukide Fundazioa fa 20 anys que treballa en l’àmbit de la cooperació internacional i l'any 2002
va començar la seva activitat a Moçambic. A causa de l’augment del nombre de camperols que s’han
unit al programa en els darrers anys, es necessita un especialista en agricultura per liderar equips de
camp que, en col·laboració amb associacions i comerciants, ajudin les famílies camperoles a
augmentar i diversificar la seva producció agrícola.

Les funcions que haurà de desenvolupar l’especialista en agricultura seran:
- Assegurar l’operativitat del pla de treball i l’assoliment dels objectius
- Administrar equips de camp (selecció, capacitació, orientació, direcció,...)
- Gestionar la col·laboració amb altres organitzacions
- Administrar l’ús de petits equips de camp (pressupost, seguiment, justificació,...)
- Administrar els materials i subministres de l’equip de camp, i els recursos físics
- Gestionar les relacions institucionals locals (reunions, intercanvi d’informació, informes,...)
Per optar a la vacant, cal complir el següent perfil requerit:
- Coneixements d’agronomia, i formació i experiència en treball agrícola
- Bon domini del portuguès i es valoraran coneixements d’anglès, euskera i espanyol
- Es valoraran coneixements en l’ús de sistemes d’informació geogràfica; experiència laboral prèvia,
preferiblement a Moçambic o al continent africà i en entorns rurals, i en gestió d’equips
Les condicions laborals són jornada completa, amb un salari d’entre 24.000 i 30.000 euros bruts anuals
i amb un contracte d’un any com a mínim i dos com a màxim.
Pots inscriure’t a l’oferta de feina fins al 17 d’abril de 2020 al següent enllaç: https://bit.ly/2xxqkw2
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EI, SEGUIM VIATJANT...
SENSE MOURE'NS DE CASA!
Recòrrer milers de quilòmetres sense aixecar-te
de la taula només es pot fer a través del paladar.
Atreveix-te a cuinar plats exòtics mentre
recordes aquell viatge o t'inspires pel següent
amb el receptari vegetarià que proposa el
programa Cuines

Visita els llocs arquitectònics més emblemàtics en
línia a través del bloc de Fran Zabaleta, Google
Arts&Culture i la XTEC de la Generalitat de Catalunya

I si aprofites el confinament per
aprendre un nou idioma? A través
d’apps com Duolingo podràs accedir
a formació gratuïta

Fes una visita virtual als museus més
importants del món i apropa't a les seves
obres mestres en un sol clic. El Prado
madrileny i el Louvre de París ja t'estan
esperant...

«UN CAMÍ DE
MIL MILLES
COMENÇA PER
UN PRIMER PAS»
LAO TSE

