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PARTICIPA DEL
COS EUROPEU
DE SOLIDARITAT
A PORTUGAL
A Taller d'Art, Cultura i Creació cerquem joves per participar de projectes de voluntariat del Cos
Europeu de Solidaritat “EU.MOTION 2.0” que tindran lloc a Lisboa de febrer a desembre de 2022 i
d’abril de 2022 a gener de 2023.
Els projectes, coordinats per l’associació portuguesa Mais Cidadania, tindran lloc en l'oficina de
l’entitat o a l’espai jove +Skillz, i són els següents:
Projecte ‘Communication’ (10 mesos): oficina, de gener a novembre de 2022.
Projecte ‘Inclusion - Human Rights Activists' (10 mesos): oficina, de febrer a desembre de 2022.
Projecte ‘Community -Youth Center work’ (10 mesos): espai jove, de febrer a desembre de 2022.
Projecte ‘Community - Youth Center work’ (9 mesos): espai jove, d'abril a desembre de 2022.
Els requisits per a participar són tenir entre 18 i 30 anys, poder-se comunicar en anglès, i tenir interès
pels DDHH, la ciutadania activa i la interculturalitat. El programa, finançat per la Comissió Europea,
cobreix totes les despeses relacionades amb l’allotjament, el transport, la manutenció,
l’assegurança i el curs de l’idioma.
Els i les interessades han d’enviar currículum Europass i carta de motivació en anglès per correue amb l'assumpte "Voluntariat CES a Portugal – Communication / Inclusion (Human Rights Activists)
/ Community - Youth Center 10 months / Community - Youth Center 9 months" a
internationalprojects@taccbcn.com abans del 10 de desembre de 2021.
Més informació a

bit.ly/3xY9lhl
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TOCA AL
FESTIVAL DE
MÚSICA THE
GREAT ESCAPE
A BRIGHTON
The Great Escape és un festival de música per a nous talents que acull artistes i grups de diferents
gèneres musicals i d'arreu del món per donar-los l'oportunitat de tocar en directe en associació
amb Family in Music.

Aquest esdeveniment musical internacional se celebrarà a Brighton, al Regne Unit, de l'11 al 14 de
maig de 2022 a través de més de 450 actes en 35 espais diferents.
No hi ha requisits per a participar: pot tractar-se d'una banda, un duo, un/a cantautor/a, un/a
raper/a o un/a DJ. En anteriors edicions hi han participat artistes com Adele, Stormzy, Ed Sheeran,
HAIM, AJ Tracey o Vampire Weekend.

Si vols tenir la possibilitat d'exhibir la teva música davant d'un públic internacional, emplena el
formulari en línia a la web de The Great Escape abans del 13 de febrer de 2022.
L'equip organitzador del festival revisarà totes les candidatures i, durant els pròxims mesos, es
posarà en contacte directament amb les persones seleccionades.

Més informació a

bit.ly/3pm8ao6

5

FES RECERCA
EN EDUCACIÓ
AMB LES
BEQUES DE
LA UNESCO
La UNESCO obre el termini per sol·licitar les beques Global Education Monitoring (GEM) de
recerca en educació per a l'any 2022.
Aquestes beques es dirigeixen a investigadors/es de l'àrea de l'educació interessades a elaborar
informes sobre els avenços educatius en el marc dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i
l'Agenda 2030.
Caldrà que les persones interessades compleixin els següents requisits:
Estar vinculada a una universitat o institució de recerca.
Tenir experiència en mètodes de recerca i en anàlisi de polítiques.
Haver obtingut resultats rellevants en recerques en l'àmbit de l'educació.
Les beques tindran una durada d'entre sis mesos i un any, inclòs un mes d'estada a París. Cada
persona becada rebrà uns honoraris de fins a 25.000 dòlars (uns 22.100 euros) i tindrà cobertes les
despeses de viatge per l'estada a la capital francesa.
Els i les aspirants hauran de presentar la seva candidatura en anglès abans del 15 de desembre de
2021 i hauran d'incloure una carta de presentació, una proposta de projecte de recerca i el
currículum en format UNESCO en el qual s'inclogui la llista completa de les seves publicacions.

Més informació a

bit.ly/3DSK4aC
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ESTUDIA EN UNA
PRESTIGIOSA
UNIVERSITAT
AL CANADÀ
La University of British Columbia (UBC) del Canadà obre el termini per sol·licitar les beques
International Major Entrance Scholarships (IMES) i el premi Outstanding International Student
(OIS) per a estudiants internacionals.
Les beques IMES s'atorguen a estudiants excepcionals que ingressen a programes de grau.
Aquestes són renovables fins a tres anys i el nombre varia en funció del finançament disponible.
El premi OIS és una beca d'accés única i basada en mèrits que s'atorga a estudiants qualificades
acadèmicament i implicades fora de l'aula quan presenten l'admissió a la UBC.
Caldrà que les persones interessades compleixin els següents requisits:
Accedir com a nou/va estudiant a la UBC.
Comptar amb un permís d'estudi o una visa d'estudiant del Canadà.
Tenir un currículum acadèmic excepcional.
Tenir experiència extracurricular i comunitària.
No estar nominat/ada als premis del programa.
Per a poder participar, cal que la teva candidatura hagi estat acceptada per a un dels pregraus de
la UBC abans del 15 de gener de 2022. La beca serà assignada després de rebre l'oferta d'admissió
a la universitat entre mitjans de març i finals d'abril.
Més informació a

bit.ly/3FQ0qBd
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CURSA UN
MÀSTER O
DOCTORAT
BECAT A
FRANÇA
El Ministeri per Europa i d'Assumptes Exteriors obre el termini per sol·licitar les beques del
programa Eiffel, dirigit a estudiants internacionals que desitgin realitzar un màster o doctorat a
França en estudis d'Enginyeria, Economia i Gestió, Dret i Ciències Polítiques.
Les persones interessades han de complir els següents requisits:
Els expedients de candidatura han de ser presentats per institucions franceses d'educació.
Les formacions han d'estar acreditades per l'Estat francès.
Els i les estudiants no s'han d'haver beneficiat abans d'una beca del govern francès.
Els i les estudiants han d'estar cursant estudis fora de França actualment.
Els i les estudiants han de tenir un certificat d'idioma francès corresponent al nivell exigit.
Sobre l'edat, pels estudis de Màster cal haver nascut després del 31 de març de 1996, i pels de
Doctorat, després del 31 de març de 1991.
Les candidatures han de ser presentades abans del 7 de gener de 2022 i des de la institució on el
o la candidata està cursant els seus estudis en l'actualitat.

Més informació a

bit.ly/3CPAns7
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FES RECERCA
CIENTÍFICA
AMB UN
POSTDOCTORAT
A ALEMANYA
El German Institute of Human Nutrition Potsdam-Rehbruecke (DIfE), membre de l'Associació
Leibniz, ofereix una plaça per a un postdoctorat al grup de recerca júnior Neurocircuit
Development and Function (NDF) durant dos anys.
La missió de l'institut és dur a terme una investigació experimental i clínica en el camp de la
nutrició i la salut, amb l'objectiu d'entendre la base molecular de les malalties dependents de
la nutrició i desenvolupar noves estratègies de tractament i prevenció.
Caldrà que les persones interessades compleixin els següents requisits:
Ser expertes en Neurociència, Bioquímica, Biologia o Medicina Veterinària.
Tenir un títol de doctorat.
Experiència en l'experimentació animal i aplicacions d'ètica animal, FELASA o equivalent.
Capacitat per treballar independentment i com a part d'un equip divers.
Nivell d'alemany excel·lent parlat i escrit, i capacitat per treballar en anglès.
Domini del paquet d'Office.
Si estàs interessat/da en aquesta plaça has d'enviar una carta de motivació, el CV Europass i còpies
de certificats i referències en un sol fitxer pdf amb la referència "nr. 2021_W06_E" per correu
electrònic a jobs.dife.de abans del 15 de desembre de 2021.

Més informació a

bit.ly/30Uk2Wn
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TREBALLA
EN UNA
ORGANITZACIÓ
INTERNACIONAL
A ROMANIA
La Fundació WorldSkills Romania està buscant a 5 joves per incorporar-los als equips
internacionals de les organitzacions Integerperform SRL i BIODIGY (The Biomimicry Digital
Agency) a Bucarest, la capital del país. Els i les joves realitzaran funcions d'edició i disseny gràfic, i de
suport en la formació i gestió de projectes.
Caldrà que les persones interessades compleixin els següents requisits:
Tenir entre 18 i 30 anys.
Comptar amb experiència laboral prèvia en l'àmbit.
Tenir bon nivell d'anglès.
Els avantatges pels i les participants del projecte són els següents:
Salari mensual per cobrir les despeses de manutenció i 3 euros al dia per trasllat durant els 6
primers mesos.
Assistència per trobar un allotjament local adequat.
Cobertura de les despeses de viatge segons el país de procedència.
Cursos de formació relacionats amb l'àrea de treball.
Si estàs interessat/da a participar d'aquesta oportunitat, envia la teva carta de motivació i el teu CV
Europass abans del 31 de desembre de 2021 al correu larisa.panait@worldskills.ro.

Més informació a

bit.ly/3p4fxAB
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DESCOBREIX
EL MÓN
FENT D'AU-PAIR
Coneixes el programa Au-Pair? Es coneix com au-pair a la persona que és acollida temporalment
per una família a canvi de tenir cura de la mainada, principalment. Aquesta sol conviure amb la
família receptora i rep una remuneració pel seus seveis així com menjar i allotjament gratuïts.
Tot i que aquest programa té presència arreu del món, moltes de les ofertes es concentren a països
d'Europa i als EUA. Fer d'au-pair permet aprendre o millorar l'ús d'una llengua estrangera, fer
immersió en una cultura diferent i viatjar a altres països sense tenir una despesa gaire alta.
Els requisits per participar del programa són els següents:
Tenir entre 18 i 30 anys (tot i que el límit d'edat depén del país).
Tenir experiència amb infants,
Disposar del certificat de salut i el certificat negatiu d'antecedents policials.
Un/a au-pair treballa al voltant de 30 hores per setmana i, segons el Consell d'Europa, a la Unió
Europea ha de guanyar un sou mínim d' entre 200 i 400 euros mensuals. L'horari de treball depèn
del país i del contracte amb la família d'acollida.
Es poden buscar ofertes d'au-pair mitjançant una agència o per internet, creant-se un perfil a les
pàgines web especialitzades i contactant directament amb les famílies per organitzar una
entrevista per videotrucada.
Més informació a

bit.ly/3cPWXpT

bit.ly/3cU78cZ

bit.ly/3CLNBpS
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Els projectes Let Me Know i Crea
Youth han celebrat el seu primer i
segon meeting, respectivament, a
Barcelona i amb la presència de
les entitats europees participants.
El projecte Let Me Know, coordinat
per TACC, pretén visibilitzar les
discriminacions que enfronten els i
les joves LGBTIQ+ a través de la
fotografia social.

L'ENTITAT ACULL LES REUNIONS
DE DOS PROJECTES
ACCIÓ CLAU 2 DE L'ERASMUS+

En canvi, al projecte Crea Youth,
on l'entitat és partner, busca que
joves músics formin grups i
componguin cançons inspirades
en la tradició musical local.
Més informació a
bit.ly/31C5kmw

El manual és part dels resultats
intel·lectuals del projecte de
l'Erasmus+ ESC 3.0: to make
things better, on l'entitat és sòcia
junt amb Associazione Porta Nuova
Europa i Lava Legato Foundation,
coordinadora del projecte.
L’objectiu és compartir mètodes
per acollir i enviar voluntaris/àries
del Cos Europeu de Solidaritat
mitjançant auditories.
Aquesta metodologia la poden
utilitzar
de
foma
gratuïta
organitzacions juvenils que duen
a terme projectes del CES.
Més informació a
bit.ly/3puRzyr

DISPONIBLE EL MANUAL PER
REALITZAR AUDITORIES SOBRE
EL CES ENTRE ENTITATS

«NO ET VAGIS A
CREURE TOT ALLÒ
QUE T’EXPLIQUIN
DEL MÓN,
EL MÓN ÉS
INEXPLICABLE»
MARIO BENEDETTI

