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ESTUDIA UN
MÀSTER A
HOLANDA AMB
LES BEQUES
NN FUTURE
MATTERS
El programa de Beques NN Future Matters 2022-2023, de la companyia asseguradora NationaleNederlanden, ofereix la possibilitat d'estudiar un màster als Països Baixos. Aquest pot estar
relacionat amb les finances, l’economia, la gestió de riscos, la ciència de dades, l’emprenedoria o les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
Aquesta formació s’ha de cursar en una universitat de recerca holandesa que participi en la
convocatòria durant el pròxim curs acadèmic 2022-2023. L'objectiu és que els i les joves
seleccionades desenvolupin les seves capacitats, al mateix temps que viuen una experiència única.
Cada beca ofereix un suport econòmic de 5.000 €.
Els requisits per accedir a aquesta beca són:
Tenir un expedient acadèmic brillant.
Formar part d’una família amb recursos limitats i de col·lectius en risc d'exclusió social.
Es prioritzarà als i a les joves amb mares i pares que no tinguin una llicenciatura, o a qui encara
no ha tingut l'oportunitat d'estudiar o treballar a l'estranger.
Tot i que la beca es demana per al primer any d'estudis, es pot sol·licitar una beca per al segon curs
sempre que s'hagi concedit abans per al primer. Les sol·licituds s'han de realitzar en línia abans de
l'1 d'abril de 2022, i cal adjuntar un seguit de documents requerits en format pdf.

Més informació a

bit.ly/3Gr01Ff
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CURSA ESTUDIS
JAPONESOS
AL JAPÓ AMB
LA BECA
MONBUKAGAKUSHO
El Ministeri d'Educació i Cultura del Japó ofereix les beques Monbukagakusho per a estudiants
de japonès que desitgin millorar el seu nivell en aquest idioma o dur a terme estudis de recerca
sobre la cultura nipona. Cada beca està dotada amb 923 €, a més de cobrir les despeses de
matrícula en el curs triat i les derivades del viatge, a banda d'agregar-se 2.000 o 3.000 iens per als i a
les becàries designades en regions específiques.
Els requisits per accedir a aquestes beques són:
Tenir nacionalitat espanyola, o d’altres països que tinguin relacions diplomàtiques amb el Japó.
Tenir suficient nivell de japonès per assistir a classes en universitats del Japó.
Haver nascut entre el 2 d'abril de 1992 i l'1 d'abril de 2004.
Estar estudiant en una universitat estrangera en el moment d'arribada i sortida del Japó o haver
cursat estudis japonesos en una universitat per un període total d'un any.
Els i les candidates hauran de superar proves escrites en anglès i japonès de manera presencial a
l'ambaixada del país d'origen el pròxim 28 de febrer. La durada de cada beca dependrà del període
necessari per a completar el curs en la universitat receptora (aproximadament un any des d'octubre
de 2022) sense estar permesa l'extensió del període de la beca.
Els i les interessades tenen fins al 14 de febrer de 2022 per a enviar la seva sol·licitud per correu
postal o lliurar-la presencialment a la Secció Cultural de l'Ambaixada del Japó a Espanya.

Més informació a

bit.ly/3o6lA7V
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PRÀCTIQUES
AL CENTRE
EUROPEU DE
LLENGÜES
MODERNES
D'ÀUSTRIA
El Centre Europeu de Llengües Modernes del Consell d'Europa (ECML, per les seves sigles en
anglès) compta amb una convocatòria de pràctiques per fomentar la implementació de polítiques
lingüístiques i promoure nous enfocaments en l'ensenyament de llengües modernes.
Aquest programa de pràctiques es realitza a Graz (Àustria), té una durada de 6 mesos i té previst
començar a principis del mes de juliol de 2022. Les àrees disponibles per a les pràctiques es troben
als departaments d'administració, comunicació, gestió web i logística.
Les pràctiques al ECML ofereixen 720 € mensuals, tenint en compte que el viatge des del país
d'origen no està inclòs.
Els requisits per participar de la convocatòria són:
Ser major d'edat.
Ser ciutadà d'un Estat membre de la Unió Europea.
Tenir un bon nivell d'anglès o francès.
Disposar d'un títol universitari de tres anys.
Tenir flexibilitat, ser organitzat i saber treballar en equip.
Per participar del programa cal emplenar el formulari disponible a la web del centre abans del 28
de febrer de 2022.

Més informació a

bit.ly/34mf8mC
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PRÀCTIQUES EN
INVESTIGACIÓ
DEL CLIMA I
SOSTENIBILITAT
A MILÀ
L'Institut per als Estudis de Polítiques Internacionals (ISPI, per les seves sigles en italià), amb seu
a Milà (Itàlia), cerca talents per incorporar a la seva àrea de recerca. Així, l'institut té previst
seleccionar una persona becària per a l'Observatori Geoeconòmic, on tractarà temes com el canvi
climàtic, la sostenibilitat i la transició verda.
La persona seleccionada realitzarà les següents tasques:
Fer diferents tipus d’anàlisis (notes, articles breus, etc.).
Contribuir a la planificació i realització de publicacions relacionades amb assumptes
internacionals.
Representar l'institut en reunions, conferències, seminaris i taules rodones a Itàlia i a l'estranger.
Realitzar entrevistes per a mitjans de comunicació italians i internacionals.
Els requisits per presentar la candidatura són:
Comptar amb un màster en economia o similar.
Tenir un domini de l’anglès oral i escrit excel·lent.
Posseir habilitats editorials, de ciència de dades i de visualització de dades.
La retribució variarà en funció del perfil i l'experiència prèvia de la persona candidata. Si estàs
interessat/ada, envia el teu currículum i un vídeo de presentació breu en anglès abans de l'11 de
febrer de 2022 a través de la pàgina web de l'ISPI.
Més informació a

bit.ly/32QoRRu
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TREBALLA COM
A PROFESSOR/A
D'ANGLÈS A
GEÒRGIA
El programa de pràctiques entre les regions europees Eurodyssey ofereix pràctiques com a
professor/a d'anglès a la Universitat Estatal de Batumi (Geòrgia) i en instituts de secundària del
país durant 3 mesos.
La remuneració serà d'aproximadament de 500 € al mes per 15 hores setmanals, tenint en
compte que les despeses d'allotjament i desplaçament no les cobreix el programa. Tot i això, sí
que s'ofereix un curs de l'idioma organitzat pel Ministeri d'Educació de la República Autònoma
d'Adjara durant el primer mes de l'estada.
Els requisits per participar d'aquestes pràctiques són:
Tenir entre 18 i 32 anys.
Tenir titulació en Magisteri d'anglès, Ciències socials, Lletres, Història o Relacions internacionals.
Comptar amb un nivell C2 d'anglès o tenir l'anglès com a llengua materna.
Ser capaç d'ensenyar, adaptar-se a nous contextos culturals i mostrar iniciativa.
Dominar el programari bàsic d'Ofimàtica.
Si hi esteu interessats/des, us heu de crear un perfil a la web d'Eurodyssey i enviar la vostra
candidatura a través del portal. No hi ha data límit per fer-la arribar, però s'aconsella fer-ho com
més aviat millor, ja que l'estada està prevista realitzar-la des de l'1 de març fins a l'1 de juny de
2022.
Més informació a

bit.ly/3AMkumT

8

VISAT DE
TREBALL GRATUÏT
D'AUSTRÀLIA
PER A
MOTXILLERS/ERES
La Work and Holiday Visa és un permís per a treballar i estudiar a Austràlia. Aquest visat l'emet
anualment el Govern australià perquè els i les joves espanyols/es puguin accedir a un permís per a
viatjar a aquest destí.
El valor dels visats és de 630 dòlars australians, i mentre que per als i les estudiants
internacionals cobrirà un període de 8 setmanes, per als i les motxillers/eres interessades a
treballar al país, el període s'ampliarà fins a les 12 setmanes.
Els requisits per a obtenir el visat són:
Ser espanyol o tenir un passaport vàlid.
Ser major d'edat i no tenir més de 31 anys en el moment de la sol·licitud.
No haver participat en el programa anteriorment.
Tenir suficients diners per a mantenir-se a Austràlia.
Haver cursat dos anys complerts d'estudis superiors.
A més, les persones interessades han de mostrar el compromís de retornar a Espanya una vegada
finalitzi el termini del visat.
Per a aplicar al Work and Holiday Visa cal accedir a la web del Govern d'Austràlia, crear-se un
compte i emplenar les dades que es requereixen.
Més informació a

bit.ly/3riS7K2
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PARTICIPA
D'UN
INTERCANVI
JUVENIL
SOBRE TEATRE
A ALEMANYA
L'entitat Dreaming Openly cerca a 5 joves espanyols/es per a participar de l'intercanvi juvenil del
programa Erasmus + "Act4Change" a Tharandt (Alemanya) que tindrà lloc entre el 21 i 31 de
març de 2022.
El projecte comptarà amb la participació de joves de sis països europeus (Espanya, Alemanya,
Sèrbia, Grècia, Croàcia i Romania) i té per objectiu reconèixer i deconstruir els actes de
deshumanització a través del teatre.
Els requisits per a participar de l'intercanvi són:
Tenir entre 18 i 30 anys.
Poder-se comunicar en anglès.
Tenir interès per la deshumanització i el teatre.
Les condicions del projecte són les següents:
Es cobreix l'allotjament i la manutenció.
El cost dels bitllets d'anada i tornada són reemborsables fins a un màxim de 270 €.
Els i les interessades per participar de l'intercanvi han d'emplenar el formulari d'inscripció abans
del 20 de febrer de 2022.

Més informació a

bit.ly/A4CInfopack
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PREMI CARLEMANY
PER A JOVES
QUE PROMOUEN
L'ENTENIMENT
EUROPEU
El Premi Europeu Carlemany de la Joventut es concedeix anualment a projectes dirigits per
joves que promouen l'enteniment europeu i internacional. El premi posa en relleu el treball diari
de joves de tota Europa per a reforçar la democràcia europea i dona suport a la seva
participació activa en el futur d'Europa.
Els projectes presentats han de complir els següents requisits:
Haver obtingut resultats en la promoció de la cooperació, la promoció d'un sentiment
d'identitat compartida, la incentivació a la participació democràtica i la facilitació de la vida
comunitària europea.
Haver-los presentat una persona jove que resideixi en un dels estats membres de la Unió
Europea i que tingui entre 16 i 30 anys en el moment de la sol·licitud.
La dotació dels projectes premiats és la següent:
El primer, segon i tercer premi rebran 7.500 €, 5.000 € i 2.500 €, respectivament.
Els i les representants dels projectes seran convidades a la cerimònia d'entrega a Aquisgrà.
Es convidarà als i les guanyadores a visitar el Parlament Europeu.
Si vols presentar el teu projecte, has d'emplenar el formulari de participació abans del 13 de
febrer de 2022.

Més informació a

bit.ly/3APmUkR
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inclusió dels i les refugiades a
través d’activitats culturals; i
l'organització Stand By Me
Lesvos, que gestiona una
escola
de
segones
oportunitats per refugiades
majors d’edat i una escola al
camp de Kara Tepe.
La primera trobada d’aquest
projecte d’Acció Clau 2 basat
en la cooperació per la
innovació i l’intercanvi de
bones pràctiques va tenir lloc
a Barcelona el març del 2020,
on TACC va presentar com a
exemple de bones pràctiques
les accions d’implicació dels i
les joves en el retorn social
derivat de l’Agermanament de
Sabadell amb el poble sahrauí.

REPRENEM EL PROJECTE
STRATEGIC HUMAN RIGHTS
A LESBOS
El projecte Strategic Human
Rights
Meeting
Point,
coordinat per Taller d'Art,
Cultura i Creació a través del
programa Erasmus+, ha tornat
a posar-se en marxa després
d’un any en pausa per la
pandèmia amb una trobada
entre les entitats que en formen
part.
En
aquesta
ocasió,
l’organització grega Poliana és
qui ha acollit la reunió per tal de

mostrar a la resta d’entitats
europees el seu projecte exemple
de bones pràctiques basat en el
treball
amb
col·lectius
vulnerables a través de l’art. Així,
s'han visitat tres organitzacions
vinculades amb el col·lectiu
refugiat: el centre terapèutic
Kethea,
que
treballa
pel
tractament
i
la
prevenció
d’addiccions entre els i les joves;
l’ONG Siniparxi, que treballa per la

Després
de
realitzar
les
trobades a les tres entitats que
resten per visitar, és a dir, la
polonesa Fundacjia Dobra
Wola, la romanesa Asociatia
idei si Projecte Pentru Activiti i
la
portuguesa
Conversas
Associacao Internacional, el
projecte
conclourà
a
Barcelona, on es farà un
balanç d'aquest.

Més informació a
A Taller d'Art, Cultura i Creació cerquem anualment habitacions
per allotjar als i a les voluntàries internacionals que col·laboren a
la nostra entitat a través del programa Erasmus+ a Barcelona i per
un període d'un any.
Si vols conviure amb un/a voluntària, escriu un correu-e a
internationalprojects@taccbcn.com i ens posarem en contacte.
Més informació a

bit.ly/3rRh9yO

bit.ly/3ruZjmx

TENS UNA
HABITACIÓ
LLIURE PER
LLOGAR?

«EL SENTIT DE LA
VIDA ÉS CREUAR
FRONTERES»
RYSZARD KAPUŚCIŃSKI

