
 

 

 



 

 

 

OXFAM BUSCA PERSONES PER TREBALLAR PEL MÓN 
 

 

 

Oxfam, la coneguda ONG que treballa per erradicar la pobresa en el món, ha publicat desenes d'ofertes 

d'ocupació per a treballar en diferents països de tot el món. Les oportunitats són molt variades donant cabuda 

a professionals de totes les àrees. A més, també hi ha algunes vacants per a realitzar pràctiques 

professionals, i fins i tot, voluntariat. 

Els requisits per a treballar en aquesta ONG variaran en funció del lloc de treball a sol·licitar. No obstant això, 

la formació relacionada amb el lloc, l'experiència i el coneixement d'idiomes, sobretot anglès, seran factors a 

tenir en compte. 

Hi ha ofertes per a cobrir llocs relacionats amb l'ajuda humanitària i també hi ha oportunitats per a ocupar llocs 

en altres àrees com a màrqueting, administració, comunicació, directors de programes, logística, seguretat, 

etc. 

Algunes destinacions són: Filipines, Sudan, Polinèsia, Micronèsia, Sud-àfrica, Mauritània, Regne Unit, 

Zimbabwe, Orient Mitjana, Nova Zelanda, Nepal, Haití, Tanzània i Haití. 

Més informació a: 

https://www.oxfam.org/es/jobs/affiliates    

https://www.oxfam.org/es/jobs/affiliates


 

 

 

 

EURAXESS: OCUPACIÓ EN DIFERENTS PAÏSOS DE TOT EL MÓN 
 

 

EURAXESS és una iniciativa recolzada per la Comissió Europea on es poden trobar interessants oportunitats 

d'ocupació en diferents països de tot el món, oferint serveis d'informació i suport a investigadors professionals 

i per tant, dóna suport a la mobilitat dels i de les investigadors/es i el desenvolupament professional, així com 

millora la col·laboració científica entre Europa i la resta del món. 

A través del portal web de EURAXESS es poden trobar milers d'ofertes per treballar tant en el sector de 

l'educació com en organismes internacionals, institucions públiques i privades, laboratoris, així com 

en Start up. 

A més, també es pot accedir a assistència personalitzada a través dels diferents centres amb els quals 

compten en diverses destinacions: Espanya, Finlàndia, França, Alemanya, Itàlia, Holanda, Portugal, Regne 

Unit, Islàndia… entre d’altres. 

Els requisits variaran en funció de cada oferta. No obstant això, la formació, experiència i els idiomes seran 

factors fonamentals per a optar a un lloc de treball. 

 

Més informació a: 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search     

 

 

 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search


 

 

 

PRÀCTIQUES EN EL MUSEU GUGGENHEIM A NOVA YORK 
 

 

El Museu Guggenheim a Nova York llança una convocatòria d'un programa de pràctiques professionals de 3 

mesos de durada dirigides a estudiants, acabats de graduar, estudiants de postgrau o graduats i professionals 

de tot el món que vulguin obtenir experiència en el sector artístic. 

Les pràctiques estan disponibles per dur-se a terme en diferents departaments del museu. 

El programa de pràctiques del Museu Guggenheim de Nova York està designat pel govern dels EEUU com un 

programa de capacitació J-1, i el museu ajudarà els i les candidats/ates per a obtenir els formularis de visa 

necessaris. 

La dotació de les pràctiques serà de 1.000 dòlars per 10 setmanes de durada. 

El calendari anual de pràctiques es divideix en tres cicles: primavera, estiu i tardor. El termini per sol·licitar 

aquestes pràctiques és: 

- Per al període de pràctiques de l’estiu (juny-agost): finalitza el dia 30 de gener de 2019. 

- Per al període de pràctiques de tardor (setembre-desembre): finalitza el dia 1 de juny de 2019. 

- Per al període de pràctiques de primavera (gener-abril): finalitza el dia 1 de novembre de 2019. 

 

 

Més informació a: 

https://www.guggenheim.org/internships      

 

https://www.guggenheim.org/internships


 

 

 

PRÀCTIQUES REMUNERADES A ESTÒNIA DE L'AGÈNCIA EUROPEA EU-LISA 
 

 

L'Agència Europea eu-LISA convoca un programa de pràctiques remunerades a Estònia de 3 a 12 mesos de 

durada.  eu-LISA és una agència de la UE encarregada de gestionar i promoure tecnologies de la informació i 

la comunicació (TIC) com un factor clau d'èxit per a la implementació de les polítiques de la Unió sobre 

justícia, seguretat i llibertat. 

Aquesta agència compta amb un programa de pràctiques remunerades per a acabats de graduar que es 

duran a terme en Tallin, la capital de la República d'Estònia. 

Els i les participants rebran una subvenció mensual per a dur a terme les seves estades durant el període de 

pràctiques a Estònia. A més, aquells/es que siguin residents d'un lloc diferent a on es realitzen les pràctiques, 

rebran el reemborsament de les despeses de viatges (un límit màxim de 350€). 

 

 

Més informació a: 

https://www.eulisa.europa.eu/Jobs/Internships       

 

 

 

https://www.eulisa.europa.eu/Jobs/Internships


 

 

 

PRÀCTIQUES A LUXEMBURG DURANT 5 MESOS EN EL TRIBUNAL DE COMPTES EUROPEU 
 

 

El Tribunal de Comptes Europeu, un òrgan de l'Estat, ha posat en marxa una convocatòria de pràctiques a 

Luxemburg de 5 mesos de durada. 

Cada any, el Tribunal de Comptes Europeu convoca tres períodes de pràctiques de 3 a 5 mesos de durada 

que donen començament el dia 1 de febrer, 1 de maig i 1 de setembre. 

Aquestes pràctiques poden ser remunerades o no. En el cas de ser remunerades, s'ofereix una quantitat que 

ascendeix a 1.120 euros al mes (5.600 euros en 5 mesos). 

El termini per sol·licitar aquestes pràctiques és: 

- Per al període de pràctiques de març: finalitza el dia 31 de gener de 2019. 

- Per al període de pràctiques de setembre: entre els dies 1 d’abril i  31 de maig de 2019. 

- Per al període de pràctiques de febrer: entre els dies 1 de setembre i 31 d’octubre de 2019. 

 

 

Més informació a: 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx        

 

 

 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


 

 

 

YOUTH WIKI: L'ENCICLOPÈDIA DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 
 

 

Youth Wiki és una eina interactiva que facilita informació sobre la situació dels joves a Europa i sobre les 

polítiques nacionals per a la joventut de forma consistent, actualitzada i manejable. 

Les agències nacionals del programa Erasmus+ en l'àmbit de la joventut han sigut designades per a recopilar 

dades que permeten l'intercanvi d'informació i nous enfocaments i recolzar activitats d'aprenentatge usades 

pels treballadors en l'àmbit de la joventut, a més de servir com a base i guia per a joves interessats, 

estudiants i investigadors en la matèria. 

Per tant, la Youth Wiki és l'enciclopèdia en línia d'Europa a l'àrea de polítiques de joventut nacional. La 

plataforma és una base de dades comprensible d'estructures nacionals, polítiques i accions que recolzen a les 

persones joves. Cobreix els vuit majors camps d'acció identificats dins l’Estratègia de la UE de Joventut de 

2010-2018: educació i formació, ocupació i emprenedoria, salut i benestar, participació, activitats voluntàries, 

inclusió social, joventut i el món, i creativitat i cultura. 

 

Més informació a: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/youthwiki         

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/youthwiki


 

 

 

BEQUES PER A VIATJAR PER EUROPA DIRIGIDES A ARTISTES I TREBALLADORS 

CULTURALS 
 

 

La Fundació Europea de la Cultura convoca les beques STEP Beyond Travel grants, unes beques dirigides a 

artistes i treballadors culturals emergents per a realitzar un projecte a través d'un viatge per Europa, i amb la 

finalitat d'explorar i intercanviar punts de vista, coneixements i inspiració. 

Aquestes beques donen cabuda a tota mena de projeccions artístiques: música, arts visuals, teatre, dansa, 

cinema, documentals, multimèdia, disseny, fotografia, moda… 

Els i les participants interessats/es hauran de presentar un itinerari de viatge ben preparat amb un clar pla de 

les activitats que es duran a terme durant el viatge, a més de comptar, amb almenys, un soci compromès 

d'acolliment al país de destinació. 

Per a optar a una d'aquestes beques s’ha de ser artista o treballador cultural de qualsevol disciplina artística o 

cultural contemporànies, menor de 35 anys d'edat i pertànyer a un país europeu. 

La subvenció oscil·la entre els 250 a 700 euros, depenent del país pel qual es visiti. 

 

Més informació a: 

https://www.culturalfoundation.eu/step/          

 

https://www.culturalfoundation.eu/step/


 

 

 

BEQUES VULCANUS PER REALITZAR PRÀCTIQUES PROFESSIONALS AL JAPÓ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vulcanus al Japó és un programa de Beques del Govern japonès dirigides a estudiants internacionals de la 

Unió Europea per a realitzar pràctiques professionals durant dotze mesos al Japó. 

Els objectius d’aquestes beques són: estudiar una gamma de tecnologies avançades utilitzades per les 

empreses japoneses, aprendre l’idioma i la cultura japonesa i interactuar amb les empreses japoneses. 

Els i les estudiants seleccionats/es per cursar aquestes beques Vulcanus al Japó, realitzaran un seminari 

d'una setmana sobre la cultura japonesa, un curs de japonès intensiu de quatre mesos, i vuit mesos de 

pràctiques en una empresa del Japó. 

La dotació econòmica que ofereix aquestes beques ascendeix a 1.900.000 ien que cobriran les despeses de 

viatge d'anada i volta i les despeses bàsiques de manutenció al Japó. A part, també cobreix els seminaris, 

cursos d'idiomes i l'allotjament. 

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

 

Més informació a: 

https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan  

 

https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan


 

 

 

BEQUES DEL BRITISH COUNCIL PER ESTUDIAR ANGLÈS A L'ESTRANGER (O A ESPANYA) 
 

 

 

British Council convoca el Premi IELTS 2018, un premi que permetrà al guanyador estudiar anglès a 

l'estranger, o a Espanya, en qualsevol dels programes de grau o postgrau en anglès d'una institució 

d'educació superior que accepti el IELTScom a part dels seus requisits d'admissió. 

Aquest premi en forma de beca està dotat d'un màxim de 10.000 euros per a contribuir amb el curs d'anglès. 

 

La persona guanyadora d'aquesta beca es convertirà en Ambaixador del Premi IELTS i mostrarà la seva 

voluntat de compartir la seva experiència amb altres candidats en diferents mitjans. 

El termini per sol·licitar les beques finalitzarà el 3 de juny de 2019 

 

Més informació a: 

https://www.britishcouncil.es/examenes/ielts/beca           

 

 

 

 

 

 

https://www.britishcouncil.es/examenes/ielts/beca


 

 

 

EL CANADÀ LLANÇA LA VISA WORKING HOLIDAY PER A 1.000 ESTUDIANTS ESPANYOLS 
 

 

 

El programa 'Working Holiday Visa' va dirigit a joves espanyols de 18 i 35 anys d'edat que desitgin estudiar i 

treballar al Canadà durant un any. 

Per poder estudiar i treballar en aquest país sent estudiant estranger és necessari comptar amb un visat 

especial que permet accedir a diferents programes educatius. En circumstàncies normals, aquest tipus de 

visat el sol emetre directament el col·legi, la universitat o la institució acadèmica en la qual l'interessat ha estat 

prèviament acceptat. 

Tanmateix, el Govern del Canadà ha obert una nova convocatòria de Working Holiday Visa, un visat per 

estudiar i treballar en aquest país durant un any complet, a través del qual es repartiran un total de 1.000 

vises a estudiants espanyols. 

Els requisits per a poder sol·licitar aquest visat són: tenir la nacionalitat espanyola, tenir entre 18 i 35 anys 

d'edat, comptar amb passaport vigent i amb una assegurança mèdica en el moment de viatjar al Canadà, i 

també disposar d'uns fons propis mínims de 2.500 dòlars canadencs (1.673 euros). 

 

Més informació a: 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/come-canada-tool.html 

 

 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/come-canada-tool.html


 

 

 

BEQUES DAAD 2019 PER A ESTUDIS DE POSTGRAU I RECERCA A ALEMANYA 
 

 

 

Les beques del DAAD, el Servei Alemany d'Intercanvi Acadèmic, ofereixen la possibilitat a acadèmics/es i 

científics/es estrangers/es de dur a terme la seva recerca o continuar la seva formació acadèmica de postgrau 

a Alemanya. Existeixen programes de finançament per a diverses fases de qualificació i nivells de carrera 

professional. 

L'objectiu d'aquest programa en concret és recolzar estudis de postgrau per a graduats de totes les disciplines 

residents actualment a Espanya (que posseeixin o no la nacionalitat espanyola). 

Hi ha dos tipus de beques per a estades que comencen a l'octubre de 2019 (any acadèmic 2019/20): 

- Beques anuals per a estudis de postgrau; 

- Beques anuals de recerca. 

El termini per sol·licitar les beques finalitzarà el 15 de febrer de 2019. 

 

Més informació a: 

https://www.daad.es/es/              

 

http://www.daad.es/
https://www.daad.es/es/


 

 

 

CES DE CURTA DURADA A CROÀCIA – “CREATIVE SUMMER” 
 

 

L'Associació Mundus busca 1 voluntari/ària per al projecte “Creative Summer” a Petrinja (Croàcia), un projecte 

del Cos Europeu de Solidaritat (CES) on al costat d'altres voluntaris/àries, duran a terme activitats dirigides a 

nens/es a Petrinja, Croàcia. El projecte es promogut per l'associació IKS, una entitat croata que treballa i lluita 

per aconseguir un entorn més humà actuant com a generador de canvi i apostant per les idees positives, amb 

l'objectiu de capacitar als/as ciutadans/as amb un sentit de responsabilitat i iniciativa davant l'avanç de la 

comunitat. 

Creative Summer II" té el propòsit d'involucrar als/a les nens/es i joves en activitats divertides i educatives que 

s'implementen en un equip multicultural i promouen la mobilitat dels/de les joves. Les activitats d'aquest 

projecte de voluntariat, enriquides pel talent i la creativitat dels/as voluntaris/as, seran tallers creatius i 

educatius, un festival multicultural i celebració de la diversitat europea i aspectes positius de la migració. 

 

Més informació a: 

http://asociacionmundus.com/creative-summer-ii/               

 

 

 

http://udrugaiks.hr/
http://asociacionmundus.com/creative-summer-ii/


 

 

 

FORMACIÓ PER TREBALLADORS JUVENILS – “GET INSPIRED! YOUTH WORKER LIFE 

COACHING TRAINING” 
 

 

 

L’entitat Catalunya voluntària busca 3 participants per a la sèrie de cursos de formació “Strengthening 

Capacities for Youth -Led Peace Initiatives”. El primer curs, en línia, té lloc del 14 de gener al 10 de febrer. El 

segon curs, presencial, té lloc de l’11 al 19 de febrer a Geòrgia. El tercer curs, presencial, té lloc del  13 al 21 

maig a Geòrgia. 

El projecte reunirà a joves líders disposats a millorar les seves competències per dissenyar processos de 

formació i iniciatives de construcció de pau dirigides a altres persones joves, que reforcin la seva participació, 

des d’un enfocament de l’educació per la pau, i adquiriran coneixements teòrics i pràctics sobre la gestió de 

conflictes, la comunicació no violenta i la metodologia de la formació no reglada i intercultural.  

El projecte, de 9 mesos de durada, inclou rebre 3 formacions, una en línia i dues presencials, realitzar una 

recerca a nivell local i proposar i dur a terme una iniciativa per a consolidar o construir la pau en la mateixa 

comunitat on els participants resideixen.  

 

Més informació a: 

https://www.catalunyavoluntaria.cat/oportunitats/  

 

 

https://www.catalunyavoluntaria.cat/oportunitats/


 

 

 

FORMACIÓ PER TREBALLADORS JUVENILS – “STRENGTHENING CAPACITIES FOR 

YOUTH-LED PEACE INITIATIVES” 
 

 
 

L’entitat Catalunya voluntària busca 1 participants per a la formació “Strengthening Capacities for Youth-Led 

Peace Initiatives” a Flaxley (Regne Unit), que tindrà lloc del 15 al 23 de gener de 2019. 

Com ajudar a algú a despertar el seu veritable potencial? Com ajudar-los a trobar la seva veu veritable? Com 

escoltar correctament i fer les preguntes correctes? El curs pretén abordar els dos costats de la moneda: 

primer, donant eines als participants per explorar els seus propis potencials i objectius a la vida, i després, 

dotant-los de les habilitats, coneixements i actituds que els hi permetin ajudar els altres a trobar el seu camí.  

 

Més informació a: 

https://www.catalunyavoluntaria.cat/ 

 

 

https://www.catalunyavoluntaria.cat/

