
 

 

 

 

 

 



 

ES BUSQUEN VOLUNTARIS PER A UN PROJECTE EDUCATIU A GUATEMALA I NICARAGUA 

 

L'associació One Two Tree, que es dedica a l'educació de nens/es i aturats/ades a Nicaragua i 

Guatemala, busca sota el marc del programa internacional Cos de Solidaritat Europeu, voluntaris i 

voluntàries amb disponibilitat d’1 a 3 mesos per a fer classes d’anglès o donar suport en formació 

d’hostaleria als projectes que desenvolupa a Nicaragua i Guatemala. 

Les finalitats de l'associació són la reducció de la pobresa mitjançant la formació de joves en àmbits que 

ofereixin oportunitats laborals i econòmiques. Aquesta finalitat es complementa amb la promoció de 

l'intercanvi cultural mitjançant voluntaris i voluntàries internacionals, la formació de professors i professores 

i l'aportació de personal capacitat a hotels i empreses en la indústria de l'hostaleria. 

A canvi d’una contribució econòmica (150-300€) el o la jove és acollida per una família local. 

Més informació a: 

www.onetwo-tree.com 

+34986460300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onetwo-tree.com/


 

ES BUSCA UN/A VOLUNTARI/A PER AL PROJECTE ITALIÀ OSTELLO DEI BALOCCHI 

 

L’associació catalana MUNDUS cerca un voluntari/a d'entre 18 i 30 anys i amb residència a Espanya per 

a participar en el projecte europeu “Volunteeringin Ostello dei Balocchi” a Itàlia. 

Aquesta organització de Lingoncho és una organització italiana que treballa buscant oportunitats de 

mobilitat juvenil i voluntariat. 

Per a participar en el programa has de tenir entre 18 i 30 anys abans de l'inici del projecte. El perfil òptim 

per a rebre una plaça del Cos Europeu de Solidaritat - CES és el d'una persona motivada, tolerant, flexible 

i amb capacitat per a treballar en equip. 

Des de maig fins a novembre de 2019, la persona seleccionada col·laborarà en les tasques diàries de 

l'alberg “Ostello dei Balocchi”que es troba a Casalino. 

Les despeses de viatge, curs d'idioma, allotjament i manutenció (diners per a menjar i despeses personals) 

estan cobertes pel projecte gràcies als fons del Cos Europeu de Solidaritat. 

El termini per sol·licitar la vacant finalitzarà el 25 de febrer de 2019. 

Més informació a: 

http://www.asociacionmundus.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asociacionmundus.com/volunteering-in-ostello-dei-balocchi/


 

FORMACIÓ INTERNACIONAL I PARTICIPACIÓ A UN CAMP INTERNACIONAL DE TREBALL A 

SÈRBIA 

 

L’entitat sèrbia Young Researchers of Serbia busca joves catalans/es amb experiència en camps 

internacionals i amb ganes de formar-se com a camp leaders. L’associació promou la protecció i educació 

ambiental, el treball amb persones joves, així com la promoció del desenvolupament sostenible, el 

voluntariat  i la  creativitat científica. 

El projecte que lidera Young Researchers of Serbia es divideix en dues etapes. La primera, incorpora una 

formació (abril/maig, pendent de concretar) per a per a ser camp leaders. La segona, la participació 

d’aquests/es joves formades com a camp leaders de grups internacionals en un camp internacional de 

treball a Sèrbia durant l’estiu del mateix any. 

Les condicions per a sol·licitar plaça són: 

 Ser major de 18 anys, amb experiència prèvia en camps de treball i interés en fer de camp leader 

 Disponibilitat i compromís per fer de camp leader a un projecte a Sèrbia, 10 – 14 dies entre juny i 

setembre del 2019. 

 Motivació pel projecte i Compromís. 

Les condicions del projecte són: 

 El projecte està subvencionat pel programa Erasmus+ (viatge, allotjament i manutenció). 

 Els/les participants rebran uns diners de butxaca de 150€ per a cada projecte. 

 Obligatòria quota d’ inscripció i seguiment Cocat (entitat d’enviament) : 50€ 

 

Més informació a: 

http://www.cocat.org/      projects@cocat.org 

 

http://www.cocat.org/
mailto:projects@cocat.org


 

HOUSE SITTING: VITJAR PEL MÓN CUIDANT CASES 

 

Ser cuidador/a de cases (house sitting) implica que, quan l'amo de la mateixa ha d'absentar-se per un 

període de temps determinat, confia en una o més persones perquè es quedin en la seva llar, sobre la base 

d'un acord mutu que implica que els "cuidadors" no hauran de pagar lloguer a canvi d'assumir les 

responsabilitats de cuidar les mascotes, portar certes tasques de manteniment (piscines, gespa, correu, 

etc). 

Si tens més de 18 anys, ets responsable, tens temps lliure i t’agrada viatjar pel món a baix cost, a què estàs 

esperant? 

Més informació a: 

https://www.trustedhousesitters.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.trustedhousesitters.com/house-and-pet-sitting-assignments/


 

L’11 DE MARÇ LA COCAT OBRE INSCRIPCIONS PER PARTICIPAR A UN CAMP DE TREBALL 

INTERNACIONAL A L’ESTIU 

 

Saps què és un camp de treball internacional? Un camp de treball internacional és una experiència de 

voluntariat i formativa on tu ofereixes el teu temps a una organització d’un altre indret del món per tal de 

realitzar una feina de suport en una comunitat local en concret, fent un treball de tipologia molt diversa 

(social, mediambiental, cultural, educatiu,…), realitzant tasques com ara la protecció a la natura, 

sensibilització, ajudant persones i col·lectius, intervencions al patrimoni, festivals o tasques de tipus 

arqueològic. 

Els camps de treball són estades d’entre 15 i 20 dies que es realitzen sobretot a l’estiu, tot i que hi ha 

projectes al llarg de tot l’any. Combinen la col·laboració del o la jove en un projecte amb les activitats 

lúdiques i de lleure que pugui oferir l’associació o entitat que organitza el projecte, o aquelles activitats que 

el propi grup de voluntaris puguin proposar i dur a terme en el seu temps lliure. Un tret molt característic 

dels camps de treball internacional, és la convivència durant l’estada, amb joves procedents de qualsevol 

país d’arreu del món. 

Normalment l’idioma vehicular d’aquests camps de treball és l’anglès. Tot i així, dins de l’oferta de 

camps a l’estranger, també hi trobareu camps que utilitzen com a idioma vehicular el castellà, el francès o 

alemany (a les descripcions dels camps ho trobareu clarament indicat). 

A COCAT s’obren places per a participar  a aquests projectes, dirigits a persones a partir de 14 anys i sense 

límit d’edat. 

Estàs a punt per a començar aquesta experiència? 

Més informació a: 

http://www.cocat.org/ 

 

 

http://www.cocat.org/que-es-un-camp-de-treball/


 

ES BUSQUEN VOLUNTÀRIES PER A PROJECTE DE COOPERACIÓ AMB EL MARROC 

 

 

L'Associació Shuia b shuia busca voluntaris i voluntàries que vulguin participar en un projecte d’acció 

socioeducativa, dinamitzant activitats de lleure dirigides a grups de nens i nenes del poblat Douar Sifa, al 

Sud- Est del Marroc. 

L'associació Shuia b shuia té com a objectiu potenciar els lligams entre la societat catalana i la marroquina 

desenvolupant projectes de cooperació. 

Si tens més de 18 anys, experiència en el món del lleure, et motiva el projecte i tens disponibilitat del 18 al 

30 d’agost, no dubtis en contactar l’entitat coordinadora. 

Més informació a: 

https://www.facebook.com/shuiabshuia/ 

shuiabshuia@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/shuiabshuia/
mailto:shuiabshuia@gmail.com
mailto:shuiabshuia@gmail.com


 

500 VISATS EMESOS PEL JAPÓ PER A QUE JOVES DE L’ESTAT ESPANYOL PUGUIN VIATJAR I 

TREBALLAR AL PAÍS NIPÓ 

 

Algun cop t’has plantejat viatjar i treballar una temporada al Japó? Si la resposta és afirmativa, estàs de 

sort, gràcies al programa WorkingHoliday Scheme- una iniciativa  que el Japó i Estat Espanyol van signar 

a l'abril de 2017 - fins a 500 joves de l’estat podran anar  de vacances al país nipó fins a un any, podent en 

aquest període treballar esporàdicament per a afrontar les despeses del viatge. 

 

D'aquesta manera, amb el visat obtingut sota aquest programa, els i les joves podran realitzar activitats 

laborals esporàdiques sense haver de tramitar una autorització laboral addicional, a més d'estar permès 

exercir activitats acadèmiques temporals i accions de voluntariat no remunerades. Igualment, s'accepten 

les pràctiques empresarials que no estiguin remunerades. 

Per a obtenir aquest visat s'han de donar una altra sèrie de condicions. Entre elles, per exemple, està residir 

a Espanya i tenir la nacionalitat espanyola i una edat compresa entre els 18 i 30 anys d'edat en el moment 

de sol·licitar el visat.  

 

Altres requisits que es recullen en les bases d'aquest programa són tenir prevista una estada d'un any de 

durada com a màxim al Japó i abandonar el país a la seva fi i disposar del bitllet d'avió d'anada i tornada o 

diners per a comprar-lo (2.000 euros), 

Si necessites més informació referent al programa WorkingHoliday Scheme, et recomanem que tafanegis 

la web i descobreixis aquesta oportunitat per tu mateix/a. 

Més informació a: 

https://www.es.emb-japan.go.jp/ 

 

 

 

 

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_es/00_000378.html


 

ES BUSQUEN APASSIONATS DEL CICLISME PER A INTERCANVI JUVENIL 

 

Es busquen joves catalans/es per a participar al projecte ROOF (Routes Of Our Future), un intercanvi que 

preveu 4 intercanvis juvenils simultanis seguint diferents rutes en bicicleta. Les rutes comencen, 

respectivament des de Bulgària, Suècia, França i Itàlia i totes tenen com a destinació final Praga. 

El projecte se centra en la sostenibilitat, les garanties de la UE, la promoció de les eleccions al Parlament 

Europeu 2019 i la democràcia. Hi participaran 80 joves de 14 països europeus. 

El grup català estarà constituït per 5 joves d’entre 18 i 30 anys i sortirà en de Varna (Bulgària) el 17 d’abril 

del 2019 amb altres 15 participants de França, Bulgària i Holanda. Es preveu que aquest grup de valentes 

i valents arribin a Praga el 7 de maig del 2019 juntament amb els altres 3 grups d’intercanvi. Seguidament, 

del 8 al 14 de maig es farà a Praga un gran esdeveniment on participaran tots i totes les i els 80 participants. 

Durant l’intercanvi es circularà per la ruta Eurovelo6 combinant també etapes amb tren des de Bulgària 

passant per Hongria, Eslovàquia i Àustria fins arribar a Txèquia. 

El projecte està finançat per la UE, així que els i les joves participen mitjançant una beca que els hi 

proporciona: bicicleta, allotjament, menjar, equipament, assegurança i recolzament tècnic durant el 

projecte. 

Més informació a: 

https://vibria.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vibria.org/participa-a-lintercanvi-juvenil-en-bicicleta-roof/


 

BEQUES DE LA FUNDACIÓ RAMÓN ARECES PER A ESTUDIAR A L'ESTRANGER 

 

La Fundació Ramón Areces convoca 22 beques anuals per a dur a terme estudis en universitats i centres 

de recerca a l'estranger. 

Aquestes beques tenen una durada d'un curs acadèmic. La pròrroga d'aquests estudis estarà subjecte a la 

decisió del Patronat de la Fundació Ramón Areces, prèvia sol·licitud. 

 

Els participants podran optar per realitzar estudis en l'àmbit de: Economia pública; Història econòmica; 

Política econòmica; Economia de l'empresa; Distribució comercial; Economia internacional; i Economia de 

l'educació. 

 

Les beques de la Fundació Ramón Areces estaran dotades amb un quantia de 1.650 € mensuals, als quals 

també se li suma el viatge d'anada i tornada, així com la matrícula en la Universitat o Centre d'Estudis 

pertinent. 

 

Per a sol·licitar una d'aquestes beques, hauràs de complir amb els següents requisits: 

Tenir la nacionalitat espanyola. 

Estar en possessió d'un títol de llicenciat. Grau o màster expedit per una universitat espanyola. 

Estudiants d'últim curs durant 2018-2019 i tenir coneixements de l'idioma del país de destí. 

Coneixement excel·lent de l'idioma on es desenvolupin els estudis. 

 

La sol·licitud haurà d'emplenar-se per complet entre l'1 de febrer i el 8 de març de 2019 i acompanyar-se 

de tota la informació requerida 

Més informació a: 

http://www.fundacionareces.es/ 

 

 

http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=3&identificador=2269&nivelAgenda=2


 

BEQUES LA CAIXA PER CURSAR ESTUDIS DE POSTGRAU EN UNIVERSITATS D'AMÈRICA DEL NORD 

I EN UNIVERSITATS DE LA ZONA ÀSIA- PACÍFIC 

 

 

La Caixa ofereix un total de 45 beques per cursar estudis de postgrau a Estats Units o Canadà així com en 

universitats d'Austràlia, Corea del Sud, Índia, Japó, Singapur i la Xina. Aquestes beques van orientades per 

realitzar estudis de màster o doctorat. També s'admeten, en funció de l'interès del tema i la vàlua del/la 

candidat/a, els projectes predoctorals de recerca científica i tècnica. 

Les beques es concediran per un curs, en cap cas inferior a 9 mesos, i podran prorrogar-se un segon curs, 

fins a un màxim de 24 mesos. 

La dotació econòmica d'aquestes beques cobreixen la matrícula a la universitat o centre d'ensenyament 

superior corresponent. A més de s'ofereix una dotació mensual. A més, a això se li sumarà una dotació 

inicial equivalent a una mensualitat, segons el país de destinació, per a despeses d'instal·lació, 

desplaçament a congressos, assistències a seminaris, llibres i uns altres. I bitllets d'anada i tornada, així 

com altres costos coberts. 

 

El termini per sol·licitar les beques finalitzarà el 20 de març de 2019. 

Més informació a: 

https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/ 

 

 

 

https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/estudios-de-posgrado-en-america-del-norte-y-asia-pacifico/descripcion-del-programa

