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INSCRIU-TE A BEQUES, PRÀCTIQUES,
OFERTES DE FEINA I VOLUNTARIAT

CELEBREM ELS #ERASMUSDAYS
AMB ACTIVITATS EN LÍNIA
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Repassem la nostra trajectòria internacional pels Erasmus Days 

Beques Open Doors per estudiar a Rússia 

Beques d'excel·lència Eiffel per estudiar a França 

Pràctiques d'arquitectura a Brussel·les 

Oportunitats laborals a UNICEF

Feina d'infermeria a Noruega

Voluntariat sobre joventut a Croàcia

Visa per treballar en remot a Dubai

Permís Pre-Settled Status per residir al Regne Unit 

Participa de la conferència en línia del projecte SCRIPT
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CONTINGUTS

I ara, subscriu-te a la nostra newsletter a taccbcn.com

per rebre el Mou-te mensualment al teu correu electrònic!

http://www.taccbcn.com/


La quarta edició dels Erasmus Days, celebrada els dies 15, 16 i 17 d’octubre, va involucrar a
organitzacions, participants i treballadores d'arreu d'Europa vinculades al Programa Erasmus+.

Taller d’Art, Cultura i Creació, associada al programa des dels seus inicis, també ha participat de la

iniciativa duent a terme activitats digitals en el marc de l’esdeveniment «Mou-te amb TACC»:

· Stories sobre els projectes Erasmus+ que l'entitat ha organitzat aquests 10 anys.

· Vídeo recull sobre intercanvis, formacions i associacions estratègiques realitzades per TACC.

· Directe a @TACCbcn «La meva experiència com a voluntària internacional».

El directe, que va ser conduït per l’Elsa, cap de projectes locals i socioeducatius de l’entitat, va reunir

al Fabio, la Vero i la Sandra, tres joves participants del Cos Europeu de Solidaritat, per explicar les

seves vivències i aprenentatges durant el voluntariat internacional.

D'una banda, el Fabio va explicar com l'experiència va suposar un trencament amb la seva vida

anterior i una oportunitat laboral. D'altra banda, la Vero va incidir en com el voluntariat va reorientar

la seva carrera professional. Finalment, la Sandra, que va passar part del seu projecte confinada a

l'estranger, va posar èmfasi en què «la covid-19 no ha de ser un impediment per la mobilitat».

Si tu també vols realitzar un voluntariat internacional, entra a taccbcn.com/assessories, troba la

teva assessoria de mobilitat internacional de referència i contacta-hi.

Llegeix la notícia sencera a bit.ly/31TsUsw
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REPASSEM LA NOSTRA
TRAJECTÒRIA INTERNACIONAL
PELS ERASMUS DAYS

https://www.youtube.com/watch?v=Ec49H6gUJqI
https://www.instagram.com/taccbcn
http://www.taccbcn.com/assessories/
https://bit.ly/31TsUsw


El Ministeri d’Educació i Ciència del govern rus convoca les beques Open Doors per estudiar
un grau, postgrau, màster o postgrau en medicina amb pràctiques clíniques en aquest país. 

Aquestes beques ofereixen a 300 estudiants l'oportunitat d'obtenir coneixements i habilitats

acadèmiques avançades en prestigiosos centres universitaris que compten amb 21 professores

guanyadores del Premi Nobel i on estudien més de 360.000 estudiants.

Per optar a una d’aquestes beques cal:
· Tenir un títol de llicenciatura o grau, o bé un màster en el cas de les persones que vulguin

realitzar un doctorat. El màster pot ser de qualsevol camp relacionat amb Matemàtiques i

intel·ligència artificial, Medicina clínica i salut pública, Computació i ciència de dades, Negocis i

gestió, Política i relacions internacionals, Biologia i biotecnologia, Neurociència i psicologia,

Ciència físiques, Lingüística i idiomes moderns, Química i ciència dels materials, Economia i

econometria, Enginyeria i tecnologia, Ciències de la Terra o Educació.

· Poden accedir-hi estudiants de qualsevol nacionalitat.

Per escollir les persones seleccionades, es tindrà en compte la totalitat de treballs d’investigació,
certificats i premis que hagi rebut cadascuna dels i les estudiants candidates. 

Per optar a una d’aquestes beques cal inscriure's en línia abans del 10 de desembre de 2020,

adjuntant una còpia tant dels mèrits acadèmics com del certificat de domini de l’anglès.

Per a més informació, consulta el següent enllaç: od.globaluni.ru/en
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BEQUES 
OPEN DOORS
PER ESTUDIAR
A RÚSSIA

https://od.globaluni.ru/en/


El programa de beques d’excel·lència Eiffel és una iniciativa del Ministeri francès d'Europa i

Relacions Exteriors per atraure a estudiants excel·lents a estudiar màsters i doctorats a França.

L’objectiu d’aquestes beques és donar l’oportunitat als i a les estudiants de més de 25 anys a
cursar un màster, i als i les majors de 30 anys, un doctorat en aquest país. 

Els camps d’estudi que engloben aquestes beques són els següents:

· Enginyeria i ciències exactes

· Matemàtiques

· Física i química

· Biologia, nano i biotecnologia

· Ciències de la Terra i l'Univers, i ciències ambientals

· Ciència i tecnologia de la informació i la comunicació

· Economia i gestió

· Dret i ciències polítiques

La duració de les beques és de 12 mesos per als màsters de nivell M1, de 24 mesos per als màsters

de nivell M2 i de 36  mesos per als doctorats. Pel que respecta al finançament, el programa cobreix
totes les despeses necessàries.

Es poden presentar candidatures fins al 8 de gener de 2021.

Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/2Tu58yD

BEQUES
D'EXCEL·LÈNCIA
EIFFEL PER
ESTUDIAR A
FRANÇA
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https://bit.ly/2Tu58yD


El programa Eurodyssee ofereix pràctiques d’arquitectura a Brussel·les, concretament a Low-

a, un estudi d’arquitectura i disseny situat al cor de la capital belga. 

 

La persona seleccionada s’unirà a un equip que treballa en diversitat de projectes arquitectònics
i d’interiorisme relacionats amb la construcció i renovació d'habitatges, oficines i comerços. 

 

Cal que les joves interessades en aquestes pràctiques compleixin els següents requisits:

· Tenir formació en Arquitectura o interiorisme.

· Ser creatiu, rigorós i independent.

· Tenir capacitat d'adaptació a nous entorns.

· Domini del francès parlat (tot i que s'ofereix un curs d'idioma) i de l'anglès.

· Interès per les noves tecnologies, les ciències informàtiques i el programari de disseny 3D
com Vectorworks o Sketchup.

 

Les pràctiques, que tenen una duració de 6 mesos, tenen previst començar l’11 de gener i finalitzar

el 6 de juliol de 2021 amb un horari flexible de 9 a 18 hores. La beca ascendeix a un import de
500€ al mes, més 240€ al finalitzar les pràctiques, i la cobertura de les despeses derivades de

l'allotjament. 

Les persones interessades en accedir a la vacant, poden presentar la seva candidatura fins al 30 de
novembre de 2020. 

 

Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/3moCFqw
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PRÀCTIQUES 

D'ARQUITECTURA
A BRUSSEL·LES

http://bit.ly/3moCFqw


UNICEF, o el Fons de les Nacions Unides per a la Infància, és l’organització mundial referent en

matèria de drets dels infants. 

A la seva pàgina web, i de manera periòdica, l'organització ofereix oportunitats professionals per
a joves en estar "compromesa amb la diversitat i la inclusió del seu personal", a més de disposar

d’un sistema electrònic de contractació per les persones interessades a treballar a UNICEF. 

Els requisits bàsics per optar a un lloc de feina són els següents:

· Formació: titulació de màster en un àmbit pertinent o experiència professional equivalent.

· Experiència laboral pertinent, obtinguda parcialment en un país en desenvolupament, i de 5

anys per un lloc de nivell professional mitjà i de 2 a 3 per un de nou ingrés, com a mínim.

· Idiomes: domini de l’anglès i d’un altre idioma de treball a les Nacions Unides (àrab, xinès,

francès, anglès o rus), a més de valorar-se el coneixement de l’idioma local de l’oficina de

destinació.

Sobre els perfils laborals genèrics, alguns dels més comuns a UNICEF són:

· Oficial de programa 

· Especialista de comunicacions

· Administrador d’operacions

· Cap de salut

Per a més informació, consulta el següent enllaç: uni.cf/35Kt1aX

OPORTUNITATS
LABORALS 
A UNICEF
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https://uni.cf/35Kt1aX


La companyia noruega Nordic House AS ofereix a infermers i infermeres la possibilitat de

continuar la seva trajectòria professional en aquest país nòrdic.

Els requisits que es demanen per aquesta oferta laboral són els següents:

· Titulació de grau o diplomatura en Infermeria expedit per una universitat de la Unió Europea.

· L’experiència no és indispensable tot i que sí que es valorarà si és igual o superior a un any.

· Carnet de conduir classe B.

· Mentalitat oberta a noves experiències i disponibilitat per viure a Noruega.

· No és necessari tenir nivell d’idiomes per participar en el procés de selecció.

Pel que respecta a les condicions laborals que s’ofereixen, aquestes són:

· Salari entre 45.000 i 50.000 euros bruts a l’any (quantia variable segons l’experiència laboral).

· Contracte indefinit.

· Allotjament i despeses incloses (llum, aigua i internet).

· Viatge inicial a Noruega inclòs.

· Cotització en el sistema noruec i accés a drets socials (cobertura sanitària i pla de pensions).

· Suport per part del col·lectiu d’infermeria espanyola a Noruega.

· Possibilitat d’acumular el temps treballat a Noruega a la borsa de feina de la Sanitat espanyola.

· Programa de desenvolupament professional d’adaptació al sistema noruec.

· Assistència als tràmits d’homologació del títol i del permís de treball.

Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/2Hr39J9

FEINA
D'INFERMERIA 
A NORUEGA
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http://bit.ly/2Hr39J9
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VOLUNTARIAT
SOBRE
JOVENTUT  A
CROÀCIA

L'Associació MUNDUS busca 2 persones voluntàries amb residència a Espanya per participar en

el projecte europeu Change Makers, organitzat per l’organització IKS, ubicada a Petrinja,

Croàcia, i que treballa en l’àmbit de la joventut.

 

Els objectius d’aquest projecte són:

1. Desenvolupar la solidaritat intergeneracional en una comunitat aïllada.

2. Reduir les desigualtats entre l'alumnat desenvolupant mètodes no formals i informals

d’educació.

3. Promoure la tolerància, la solidaritat, l’acceptació i el multiculturalisme.

 

La persona seleccionada podrà escollir entre dos perfils diferents i realitzarà la seva tasca amb

voluntaris i voluntàries de Bòsnia-Hercegovina, Turquia i Polònia. El voluntariat, que té una

duració de 6 mesos, començarà el 30 de setembre de 2021 i finalitzarà el 30 d’abril de 2022.

 

Com és norma en els voluntariats del Cos Europeu de Solidaritat, les despeses bàsiques estan
cobertes (transport, curs d’idioma, allotjament i manutenció) en ser finançat per la Comissió

Europea. 

Per poder participar en aquest voluntariat cal tenir entre 18 i 30 anys abans de l’inici del

projecte, i la data límit per presentar candidatures és el 18 de desembre de 2020.

 

Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/2TnbhN4

http://bit.ly/2TnbhN4.


Dubai se suma a altres països i ofereix vises per treballar de manera remota. Aquests visats
especials han nascut arran de la pandèmia de la covid-19 i tenen l’objectiu d’atraure a
treballadores que puguin teletreballar per viure un any en aquestes destinacions.
 

Les persones que adquireixin aquesta visa podran desenvolupar la seva activitat per a empreses

de tot el món des de Dubai. A més, podran anar acompanyades de les seves famílies i
disposar d’una renovació anual. També ofereix la possibilitat de realitzar accions que fins ara

estaven restringides a les persones residents del país com obrir un compte bancari o inscriure els i

les filles a les escoles locals.

 

Aquesta visa té un cost de 287 dòlars, a més de les despeses derivades de l’assegurança mèdica i

els tràmits administratius per persona. Tot i això, la visa dóna accés a tots els serveis requerits,
incloses les telecomunicacions, i els serveis públics i educatius.

 

Per optar a aquesta visa, cal complir amb els següents requisits: 

· Ingressos de més de 5.000 $ al mes demostrats amb la presentació del comprovant de feina.

· Assegurança mèdica vàlida.

· Passaport amb validesa mínima de 6 mesos.

· Si s’és propietària d’una empresa, cal demostrar-ho, que sigui durant un any o més, amb un

ingrés mensual mitjà de 5.000 $ i a través d'extractes bancaris dels 3 mesos anteriors.

 

Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/3e87cpF
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VISA PER
TREBALLAR 
EN REMOT 
A DUBAI

https://bit.ly/3e87cpF
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PERMÍS 

PRE-SETTLED
STATUS PER
RESIDIR AL
REGNE UNIT

El Pre-Settled és un permís de residència que ofereix als i a les ciutadanes de la Unió Europea

i familiars sense nacionalitat britànica la possibilitat de continuar residint legalment al
Regne Unit per un període de 2 anys consecutius.

 

Aquest permís està disponible fins i tot després de l’entrada en vigència del Brexit, i la

finalització de “l’acord de retirada” entre el Regne Unit i els estats que conformen la Unió
Europea, que culminarà el 31 de desembre de 2020.

 

Les persones que aconsegueixin aquest permís conservaran tots els seus drets per viure,
viatjar, treballar i/o estudiar de forma regular al país, beneficiar-se del Servei Nacional de

Salut i accedir a fons públics, sempre que es compleixin els criteris necessaris per a la seva
admissió.

 

El permís el poden sol·licitar les persones que reuneixin els següents requisits:

· Ser ciutadana de la Unió Europea o familiar d’una vivint al Regne Unit.

· Haver viscut al Regne Unit durant un període de temps consecutiu menor a 5 anys. 

· Haver viscut al Regne Unit des de la seva sortida de la Unió Europea el 31 de gener de

2020.

 

Es poden presentar sol·licituds fins al 30 de juny de 2021. 

Per a més informació, consulta el següent enllaç: bit.ly/2HwqB7k

http://bit.ly/2HwqB7k


Taller d’Art, Cultura i Creació, amb el suport de la coordinadora No Place Productions i les sòcies

Merseyside Expanding Horizons, Centrul pentru Promovarea Învățării Permanent Romania i United
Societies of Balkans, organitza una conferència en línia per compartir i valorar els resultats del

projecte Eramus+ d’innovació SCRIPT. 

L’esdeveniment, que tindrà lloc el 23 de novembre de 10 a 13 hores a través de Zoom, pretén

promoure l'innovador programa d’aprenentatge informal per a treballadores juvenils a través del

drama multimèdia, i difondre els seus resultats a nivell local, nacional i europeu.

Així, professionals de les entitats participants exposaran els quatre resultats intelectuals: 

· The Handbook: manual de metodologies teatrals per dissenyar, crear i produir un podplay.

· ME: exercicis d’autoavaluació del seu progrés. 

· EQUIP: llibret amb recomanacions per  realitzar la nova metodologia.

· JOURNEY: avaluació de l’efectivitat i l’impacte de la seva implementació.

David Mota, professional de l’Espai Jove El Casal de Polinyà i facilitador de la prova pilot, exposarà

a la conferència l’impacte que ha tingut la realització del projecte a la ciutat i com es pretén
garantir la seva continuïtat gràcies a l’equipament radiofònic facilitat per l’Ajuntament de Polinyà. 

El procés d’inscripció per participar digitalment en aquesta conferència de forma gratuïta estarà

obert fins al 16 de novembre i es podrà formalitzar a través d’aquest enllaç.

Llegeix la notícia sencera a bit.ly/2G8dzMS
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PARTICIPA DE LA CONFERÈNCIA
EN LÍNIA DEL PROJECTE SCRIPT

http://scripteu.com/
http://www.taccbcn.com/realitzada-a-polinya-la-segona-prova-pilot-del-projecte-internacional-script/
https://www.eventbrite.es/e/script-eu-multiplier-event-registration-124226901005
https://bit.ly/2G8dzMS


«EL VIATGE ÉS
UNA MENA DE
PORTA. 
A TRAVÉS D’ELLA
SORTIM DE LA
REALITAT.» 

GUY DE MAUPASSANT 


