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BEQUES PER CURSAR EL BATXILLERAT INTERNACIONAL 

La Fundació Comitè Espanyol dels “Col·legis del Mundo Unido” convoca tots els anys a mitjans de setembre  
10 places amb Beca (total o parcial) per estudiar els dos cursos del Batxillerat Internacional en els centres 

d’aquesta organització. 

El Programa del Diploma del Batxillerat Internacional (IBDP) és un programa educatiu amb el seu propi 

sistema d'avaluació, destinat a alumnes de 16 a 19 anys. Aquest programa anima als i a les alumnes a 

desenvolupar-se en el pla intel·lectual, emocional i ètic, a part de 

l’acadèmic.  

En la selecció dels candidats/es es valoren especialment criteris 

com la maduresa personal, el compromís social, l'interès i respecte 

per altres cultures, la iniciativa i creativitat, juntament amb la 

capacitat per conviure i entaular amistat. 

La beca està valorada en 50.000 euros de mitjana i inclou 

despeses d'escolaritat, allotjament i manutenció equivalents a dos 

cursos acadèmics en els Col·legis. No estan inclosos els costos 

del viatge. 

El termini per sol·licitar la beca finalitza el 14 de novembre de 2018. 

Més informació a: 

https://www.es.uwc.org/ 

 

BEQUES ENDEAVOUR PER ESTUDIAR MÀSTER/DOCTORAT A AUSTRÀLIA 
 

Les beques Endeavour pretenen projectar la reputació d'Austràlia en el camp educatiu i de la recerca i oferir 

una oportunitat a persones que vulguin donar un impuls a la seva carrera. Els ajuts inclouen un subsidi de 

viatge, un ajut per a establiment i una quantitat mensual d’aproximadament 1.800 euros. 

Les persones seleccionades gaudiran d'una assegurança de salut i una assegurança de viatge i tindran la 

matrícula gratuïta dels seus estudis. 

Els requisits per participar-hi són ser major d’edat i no ser beneficiaris de beques per part del Govern d’ 

Australià. Seran les pròpies institucions les responsables d'establir els criteris d'elegibilitat dels estudiants, si 

bé s'exigeix un certificat del nivell d'anglès. 

Els interessats que compleixin els criteris d'avaluació de la institució del seu interès han de presentar la seva 

sol·licitud en línia omplint el formulari corresponent i proporcionant la informació sol·licitada, així com els 

arxius adjunts que s'especifiquen a la convocatòria. 

El termini per sol·licitar la beca és el 15 de novembre. 

Més informació a: 

https://internationaleducation.gov.au 

https://www.es.uwc.org/
http://bit.ly/2NUndpj
https://internationaleducation.gov.au/
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VOLUNTARIAT REMUNERAT A ALEMANYA 

L'ONG Amics de l'Educació Warldolf, compta amb un programa de voluntariat dirigits a persones de tot el món 

que vulguin fer un voluntariat remunerat a Alemanya per un període de 12 mesos. 

L'Organització promou iniciatives arreu del món per oferir una educació gratuïta que funciona sobre la base de 

l'educació Waldorf, un educatiu originat en les concepcions del filòsof i esoterista Rudolf Steiner, fundador de 

l'antroposofia. 

Aquest programa ofereix l'oportunitat de realitzar un voluntariat ajudant a les persones amb necessitats 

especials durant un període de 12 mesos en una cultura diferent. El proper voluntariat comença al gener de 

2019. 

El termini per presentar la candidatura és el 15 de novembre. 

Més informació a: 

https://www.freunde-waldorf.de 

 

PARTICIPA! 

Per la 14ª edició global de Metre Photo Challenge, Metre s'enorgulleix a presentar el concurs de fotografia 

d'aquest any que se centrarà en els sentiments #MakeUsFeel. 

Per ser part de Metre Photo Challenge 2018, has de pujar almenys una foto en qualsevol de les tres 

categories: 

1. Felicitat. 

2. Esperança. 

3. Trist i / o enutjat. 

Matrícula: Gratis. 

Premis: Els tres guanyadors rebran cadascun el Gran Premi: una expedició fotogràfica de 5 dies a Tailàndia. 

El Gran Premi té un valor total d'al voltant de 3.500 euros per persona que inclou: viatge d'anada i tornada des 

del país d'origen dels guanyadors; allotjament per a tota l'estada a Tailàndia (4 nits); i activitats, transport i 

guia durant tota l'estada. 

Elegibilitat: Si no ets resident de cap dels països de Metre, encara pots participar en el desafiament a través 

de la "Secció Internacional". 

Drets d'autor i drets d'ús: En enviar la teva foto per al Metre Photo Challenge 2018, cada participant 

reconeix i declara expressament que cada fotografia presentada a aquest concurs es va crear sota la forma 

de "Treball per Ordre" de METRE, d'acord amb les disposicions aplicables en el camp del dret d'autor.  

A causa de l'anterior, en participar en aquest esdeveniment, s'entén que els participants accepten aquesta 

modalitat. L'autor del material seleccionat pel jurat com a guanyador, està obligat i ha de signar qualsevol 

document que pugui ser requerit per Metre International*Licensing, SA, relacionat amb els drets econòmics de 

http://bit.ly/2QlYKWG
https://www.freunde-waldorf.de/
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l'obra/es o el registre de l’obra/es fotogràfica/ques. No es retornaran fotografies als participants, ja que els 

drets patrimonials pertanyen a Metre International*Licensing, S.A. 

El termini per presentar les fotografies al concurs és el 20 de novembre. 

Més informació: https://www.metrophotochallenge.com/  
 

 
 

TLN MOBILICAT, pràctiques per a joves Garantia Juvenil  

 
PRACTIQ'EU 2018-2019 és un programa de pràctiques en països de la Unió Europea per a joves beneficiaris 
de Garantia Juvenil entre 18 i 29 anys de les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona, totalment finançat. 
Aquest projecte forma part del programa TLN Mobilicat, una iniciativa del Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC), finançat pel Fondo Social Europeu. 
 
La convocatòria romandrà oberta fins al dia 25 de novembre de 2018 a les 23.59h. Per entrar en el procés 
de selecció i participar en Practiq'EU és necessari: 
 

• Tenir entre 18 i 29 anys i residir a Catalunya. 

• Estar inscrit en Garantia Juvenil (no pots estar ni treballant, ni estudiant). Com apuntar-se? / Més 
informació aquí. 

• Estar inscrit en el *SOC com a demandant d'ocupació (DARD). Més informació aquí. 

• No estar participant en cap activitat relacionada amb el programa de Garantia Juvenil. 

• Fase de preparació (entre desembre de 2018 i març de 2019). 

• Curs intensiu d'idioma (120 hores) presencial. 

• Orientació professional, tutoria i seguiment individualitzat. 

• Tallers de preparació intercultural. 

Estada de pràctiques (entre març 2019 i de juliol 2019 - 20 setmanes) 
 

• Experiència de pràctiques professionals en empreses i organitzacions concordes a la formació i 
interès del/a participant. 

• Curs de reforç d'idioma (40 hores). 

• Programa d'activitats culturals i formatives mensuals. 

• Allotjament, viatge (anada i volta) i transport local. 

• Beca mensual per a manutenció i despeses personals (en funció de cada país). 

• Tutoria i seguiment al país d'acolliment. 

• Pla de seguiment per a la incorporació al mercat de treball una vegada finalitzada les pràctiques (2 
mesos, entre juliol i setembre). 

 
Les pràctiques es realitzaran en les següents destinacions:  
 

• Forlì (Itàlia) - 5 participants. 

• Roma (Itàlia) - 5 participants. 

• Pau (França) - 5 participants. 

• Wroclaw (Polònia) - 5 participants. 

https://www.metrophotochallenge.com/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/ocupacio/mobilitat_internacional/programa_tln_mobilicat/
http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/renovacio_de_la_demanda_DARDO/
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• La Valletta (Malta) - 5 participants. 
 
Qui finança aquest projecte? 
 
TLN Mobilicat és un projecte impulsat pel Servei Públic d'Ocupació (SOC) de la Generalitat de Catalunya i 
finançat pel Fondo Social Europeu a través del programa Garantia Juvenil. Garantia Juvenil és una iniciativa 
europea d'ocupació juvenil que té com a objectiu principal reduir la desocupació dels joves. A través de TLN 
Mobilicat els joves inscrits en el registre de Garantia Juvenil tenen l'oportunitat de gaudir d'una beca per 
realitzar pràctiques professionals a l'estranger. L'Associació Mundus és una de les organitzacions que 
gestiona projectes TLN Mobilicat a Catalunya. 
 
Xerrades informatives 
 

• Santa Coloma de Gramenet: 20 de novembre a les 17.00h (CRJ Mes Fonollar: Carrer Sant Jeroni 1-
3, 08921 Santa Coloma de Gramenet). 

• Girona: 21 de novembre a les 10.00h i a les 17.00h (Estació Espai Jove: Carrer Santa Eugènia 17, 
17005 Girona). 

• Tarragona: 22 de novembre a les 12.00h (Tarragona Impulsa: Espai Tabacalera, Carrer Vidal i 
Barraguer, S/N, 43005 Tarragona). 

 
El termini per presentar les candidatures és el 25 de novembre. 

Més informació: http://www.asociacionmundus.com/garantia-juvenil 
 
 

PRÀCTIQUES A LA OCDE – DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

L’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic obre convocatòria de pràctiques d’una 

durada d’entre un i sis mesos -començant a gener de 2019-, i amb opció d’ampliar sis mesos més. 

A través d'aquest programa, prop de 300 estudiants tenen l'oportunitat cada any de viure una experiència 

veritablement enriquidora, a través de la qual poden investigar en les diferents àrees de treball d'aquesta 

organització internacional: recursos Humans, desenvolupament, govern corporatiu, salut, economia o 

ocupació, entre moltes altres. 

Per poder optar a un lloc de pràctiques és obligatori estar matriculat a temps complet en un programa 

d'estudis que estigui relacionat amb alguna de les àrees de treball de l'OCDE. 

També es requereix comptar amb experiència internacional prèvia, a través d'estudis, pràctiques o altres 

activitats professionals. S'exigeix també que tots els candidats demostrin que dominen el paquet Microsoft 

Office, així com que tenen un excel·lent domini d'un dels dos idiomes oficials de l'OCDE: anglès i francès. 

És també recomanable que els candidats tinguin fortes habilitats analítiques demostrades per al seu èxit 

acadèmic i els seus èxits professionals, així com un fort interès en el treball que ocupa l'OCDE en la promoció 

de la cooperació internacional. 

 

 

http://www.asociacionmundus.com/garantia-juvenil/practiq_eu-18-19/informacion-general-tln-18-19/
http://www.asociacionmundus.com/garantia-juvenil
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El termini per sol·licitar la beca és el 30 de novembre, i es tramita la sol·licitud a través del web de l’OCDE. 

Més informació a: 

https://www.oecd.org/careers/internshipprogramme.htm 

 

 

PROJECTE DE VOLUNTARIAT  

 

Estàs interessat a aprendre sobre la sostenibilitat local, l'autosuficiència i l'agricultura orgànica en la pràctica i 

la teoria? T’agrada passar el teu temps d’oci realitzant un treball significatiu recolzant idees interessants i 

innovadores i projectes locals en el camp de l'agricultura orgànica? Així doncs, forma part de l’equip de 

"Drustvo EkoPot" (Associació Organic Way)!. 

L'Associació Organic Way és una organització no governamental sense ànim de lucre amb l'objectiu d'ajudar i 

ajudar a evolucionar en tot tipus de projectes agrícoles, que inclouen tot el que es troba en el dia a dia en una 

granja en el marc de projectes localment sostenibles com CSA (suport comunitari). L’Associació Organic Way, 

ofereix un projecte cooperatiu i màrqueting directe. També obté informació sobre el funcionament d'una granja 

molt activa amb més del 80% d'autosuficiència, està certificada com a orgànica i biodinàmica amb producció 

d'hortalisses, fruites i cultius de camp, processament de més de 100 productes (pa, melmelada, conserves 

vegetals, etc. .). 

El termini per aspirar al voluntariat és el 15 de desembre. 

Més informació: https://europa.eu/youth/solidarity/placement/9570_en  

 
 
 
 
 

https://www.oecd.org/careers/internshipprogramme.htm
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/9570_en
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TREBALL DE TEMPORADA 

Més enllà de cercar feina qualificada a l'estranger, et pots 
plantejar fer una experiència professional a l'estranger fora 
del teu sector. És recomanable com a primer pas quan es 
vol cercar feina qualificada a l'estranger i no es té molt 
coneixement del país de destí, per tal d'anar guanyant 
confiança amb l'idioma i amb l'àmbit professional del país. 
També és una bona oportunitat per a aquelles persones 
que, més que una experiència laboral del propi sector, 
busquen una experiència professional i vital a l'estranger 
durant un període curt, per millorar l'idioma, per guanyar 
autonomia, etc. 
 
Més informació i inscripcions: www.agriviva.ch/fr/  
 
 
 
 

MÓNCAT  

MónCat, és un portal web del Departament d'Empresa i Ocupació que 
ofereix un suport integral a la mobilitat de la ciutadania. S'hi poden trobar 
els serveis que la Generalitat posa a disposició de qui decideix retornar a 
Catalunya i també informació pràctica per a qui vol residir i treballar en 
altres països del món. 
Permet l’accés a processos de selecció a l'estranger a través del Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC) que, en col•laboració a la xarxa EURES 
amb els Serveis Públics d'Ocupació d'altres països de l'Espai Econòmic 
Europeu (EEE).  
 
Més informació: moncat.gencat.cat/ca/  
 
 
 
 

HOLALEMANIA! Mercat Laboral dins del marc europeu  

Busques una nova oportunitat professional? Tens ganes d'afrontar un nou repte professional amb noves 
expectatives i traslladar-te a l'estranger a llarg termini realitzant el treball dels teus somnis? T'agrada conèixer 
cultures desconegudes i aprendre una nova llengua? 
 
Doncs a Alemanya, tenim el que estàs buscant! Holalemania! S.L., una empresa internacional de mediació de 
personal, en col·laboració amb la ZAV alemanya (Bundesagentur für Arbeit) i Your First Eures Job, selecciona 
a infermers professionals per a un Hospital públic molt reconegut, situat en el nord d'Alemanya, a Hamburg. 
 
 
Requisits exigits: 
 

• Nacionalitat europea. 

http://www.agriviva.ch/fr/
http://moncat.gencat.cat/ca/
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• Títol Universitari d'Infermeria. 

• No es necessita cap coneixement d'alemany previ, simplement el desig d'aprendre l'idioma. 

• Motivació d'afrontar una nova aventura i traslladar-te a Alemanya. 
 
 
Què ofereixen: 
 

• Un tutor i cap de planta a la teva disposició per garantir una inserció en el teu treball d'una manera 
més agradable. 

• Un curs d'alemany fins al nivell B2 (que es necessita per a l'homologació del títol universitari a 
Alemanya). 

• Un Contracte indefinit. 

• Salari brut a partir de 2.400 Euros. Els torns de nits, festius i caps de setmana es paguen extra. 

• Ajuda i assistència en la teva llengua materna en tots els procediments importants com a assumptes 
burocràtics, administratius o bancaris, l'homologació del títol universitari, la cerca d'un habitatge i la 
integració en un nou ambient professional. 

 
  
Si hem pogut despertar el teu interès i la teva curiositat envia la teva sol·licitud amb un Curriculum Vitae al 
següent correu: a.paessler@holalemania.de i/o n.kreuzer@holalemania.de  
 
 
 
 

EN PROFUNDITAT: EURODISSEA 

Moltes vegades ens oblidem d’un programa de pràctiques vigent durant tot el curs, que ofereix un ventall 

d’opcions molt interessants pels i les joves que ens visiten a les assessories. 

Eurodisea és un programa d'intercanvi de l'Assemblea de les Regions d'Europa (ARE) que ofereix pràctiques 

de tres a set mesos, a l'estranger, als i les joves que estan buscant feina i que tinguin de 18 a 30 anys. 

L'objectiu principal d'aquest programa és proporcionar als joves experiència professional a l'exterior i, alhora, 

donar-los l'oportunitat d'aprendre una llengua estrangera, viatjar i conèixer altres destinacions. 

Per participar en aquest programa cal complir amb els següents requisits: tenir entre 18 i 30 anys i residir en 

una de les regions membre del programa. Cal tenir en compte que alguns requisits poden variar lleugerament 

depenent de la regió d'origen, de manera que els joves en pràctiques sempre han d'entrar en contacte amb 

aquesta o consultar les condicions exigides. 

Durant tot el curs es podent sol·licitar aquestes beques. 

Més informació a: 

http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html 

 

mailto:a.paessler@holalemania.de
mailto:n.kreuzer@holalemania.de
http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html

