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TACC News | Millorem la inclusió als 
espais culturals amb la formació CAFY

L A  R E V I S T A  D E  M O B I L I T A T  I N T E R N A C I O N A L  



Beques per estudis universitaris als Estats Units

Beques de la Comissió Europea per formar-se com a intèrpret

Pràctiques al Comitè Europeu Econòmic i Social a Brussel·les

Treball com a conductor/a de transfers als Alps Francesos

Participa a les Olimpíades Científiques del Clima a Egipte

Participa a la Conferència Internacional de Joventut a Suècia

Voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat a Itàlia

Formació de professionals sobre transformació digital a Xipre

TACC News |  Millorem la inclusió als espais culturals amb la formació CAFY
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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!

taccbcn.com

https://www.instagram.com/taccbcn/
https://twitter.com/TACCbcn
https://www.facebook.com/taccbcn
https://www.youtube.com/channel/UCc1_9ckbFIyN74XkNA0KSeQ
http://www.taccbcn.com/
http://www.taccbcn.com/
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Estar matriculat/ada o tenir la intenció de matricular-se en una universitat als Estats Units per
estudis que comencin a la tardor del 2022.
Cursar el programa presencialment o a distància impartit per una institució amb seu als EUA.
Comptar amb una transcripció vàlida de l’institut. 
Complir els requisits de llengua del programa.
Disposar o ser elegible per sol·licitar un visat d’estudis si s’escau.
No ser ciutadà/ana dels Estats Units ni estar residint al país.

Omplir un breu formulari.
Enviar un discurs de presentació.
Enviar un petit article sobre per què s’escull EUA com a destí per estudiar a l’estranger.
Les persones finalistes seleccionades hauran de proporcionar documentació addicional per
provar la seva elegibilitat.

Educations.com ofereix un programa de beques adreçat a estudiants de tot el món que vulguin
cursar estudis universitaris a una universitat als Estats Units. Aquestes beques, de fins a 5.000 €,
suposen una ajuda perquè els i les estudiants estrangeres cobreixin les despeses de matrícula. 

Els requisits per poder sol·licitar aquestes beques són:

Així mateix, cal que les sol·licituds en anglès incloguin:

Si estàs interessat/ada, pots sol·licitar la beca des de la pàgina web d’Educations.com fins al 31
d’agost de 2022.

Més informació a     educations.com 

BEQUES PER
ESTUDIS
UNIVERSITARIS
ALS ESTATS
UNITS

https://www.educations.com/scholarships/study-a-bachelors-in-usa-19901
https://www.educations.com/scholarships/study-a-bachelors-in-usa-19901


Estar matriculat/ada o tenir la intenció de matricular-se en un màster o postgrau d’interpretació
de conferències.
Ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea o d’un país candidat.
Haver de pagar una taxa d’inscripció del curs.

Comptar amb coneixements d’una de les següents llengües: alemany, anglès, búlgar, croat,
danès, eslovac, eslovè, francès, grec, irlandès, maltès, portuguès o txec. 
Estar inscrit en un curs d'alguna de les següents llengües: anglès, francès, alemany, estonià,
finès, hongarès, letó, lituà, polonès, romanès, espanyol o suec.

La Comissió Europea convoca un programa de beques per formar-se com a intèrpret de
conferències adreçat a estudiants de màster o postgrau de la matèria. L'aportació financera del
programa permet cobrir les despeses de matrícula fins a 3.000 €.

Els requisits per poder sol·licitar aquestes beques són:

I també cal complir almenys amb un dels següents requisits:

Si estàs interessat/ada, pots sol·licitar la beca des de la pàgina web de la Comissió Europea fins al
20 de setembre de 2022.
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Més informació a     ec.europa.eu 

BEQUES DE LA
COMISSIÓ
EUROPEA PER
FORMAR-SE COM
A INTÈRPRET

https://ec.europa.eu/info/education/study-or-teach-abroad/scholarships-and-student-finance/find-scholarship/bursaries-conference-interpreting-students_en
https://ec.europa.eu/info/education/study-or-teach-abroad/scholarships-and-student-finance/find-scholarship/bursaries-conference-interpreting-students_en
https://ec.europa.eu/info/education/study-or-teach-abroad/scholarships-and-student-finance/find-scholarship/bursaries-conference-interpreting-students_en
https://ec.europa.eu/info/education/study-or-teach-abroad/scholarships-and-student-finance/find-scholarship/bursaries-conference-interpreting-students_en


Disposar d’un títol universitari reconegut.
Ser nacional d’un estat membre de la UE.
Tenir habilitats bàsiques en una de les àrees d’activitat de l'EESC.
Comptar amb el coneixement d’un idioma oficial de la UE, a part d’un altre idioma.

El Comitè Europeu Econòmic i Social (EESC) obre una convocatòria de pràctiques professionals
adreçades a persones titulades universitàries nacionals dels estats membres de la Unió Europea a
la seva seu a Brussel·les (Bèlgica).

L’EESC és un organisme que treballa en el sector de la consultoria oferint als i a les interlocutores
econòmiques i socials a Europa l’oportunitat d’expressar el seu dictamen formal sobre les
polítiques de la UE.

Aquest programa de pràctiques, que es duu a terme dos cops l'any, té una durada de 5 mesos i
són pràctiques remunerades, oferint 1.252,68 € mensuals.

Els requisits per poder sol·licitar aquestes beques són:

Si estàs interessat/ada, pots omplir el formulari de sol·licitud en línia de les pràctiques des de la
pàgina web del Comitè Europeu Econòmic i Social fins al 30 de setembre de 2022.
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Més informació a     eesc.europa.eu

PRÀCTIQUES AL
COMITÈ EUROPEU
ECONÒMIC I
SOCIAL A
BRUSSEL·LES

https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships


Disposar de passaport de la Unió Europea
Tenir permís de conduir D o C.
Tenir una experiència mínima de 2 anys com a conductor/a professional a la mateixa empresa.
Poder-se comunicar en anglès. 

A través de la xarxa EURES, l'empresa Mountain Express SAS cerca 5 professionals del transport
de persones o mercaderies per incorporar-se el desembre de 2022 i fins a l’abril de 2023 a les
rutes organitzades de trasllat de clients des dels aeroports fins als ressorts d’esquí de Rhône-Alpes
(França).

Els requisits per a les vacants són:

Es preveu que l'horari laboral variï però mantenint una jornada de 35 hores setmanals. D'altra
banda, el lloc de treball inclou salari, hores extres remunerades, bonificacions, allotjament en ressort
d’esquí i propines.

Si estàs interessat/ada en aquesta vacant, inscriu-te a l’oferta des del portal de feina abans del 19 de
setembre de 2022.
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Més informació a     empleate.gob.es

TREBALL COM A
CONDUCTOR/A
DE TRANSFERS
ALS ALPS
FRANCESOS

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-holanda-paises-bajos/senior-structural-engineer-in-the-netherlands/1770177579
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-holanda-paises-bajos/senior-structural-engineer-in-the-netherlands/1770177579
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-holanda-paises-bajos/senior-structural-engineer-in-the-netherlands/1770177579
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-holanda-paises-bajos/senior-structural-engineer-in-the-netherlands/1770177579
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-francia/5-conductores-transfers-en-los-alpes-franceses-(invierno-2023)-(ingles-b2)/1769612861


1r: 3.000 $
2n: 3.000 $
3r: 2.000 $
4t, 5è i 6è: 1.000 $ cadascun
7è, 8è, 9è i 10è: 500 $ cadascun

Les Olimpíades Científiques del Clima convida a joves d’entre 12 i 25 anys d’arreu del món a
participar en l'edició anual del programa per trobar una solució al problema del canvi climàtic i
convertir-se en els i les líders climàtiques del demà. 

Les Olimpíades Científiques del Clima tindran lloc de forma en línia i consistiran en 4 rondes: les
dues primeres són tests de resposta múltiple, i les dues darreres, propostes detallades sobre
qüestions reals i mundials sobre el clima com l'energia neta, l'agricultura, els recursos d’aigua, la
biodiversitat, l'economia sostenible, el transport sostenible i el desenvolupament global. 

Els i les joves poden participar tant de forma individual o per equips de dues persones. Els 10
millors equips o participants individuals obtindran diferents premis econòmics:

A banda, els tres millors equips tindran l’oportunitat de presentar les seves solucions a la Cimera
del Clima de les Nacions Unides 2022 al Caire (Egipte). 

Si estàs interessat/ada, pots registrar-te des de la pàgina web del Climate Science fins al 10
d’agost de 2022.
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PARTICIPA A
LES OLIMPÍADES
CIENTÍFIQUES
DEL CLIMA A
EGIPTE

Més informació a  climatescience.org

https://bit.ly/3EkjKFG
https://bit.ly/3EkjKFG
https://bit.ly/3EkjKFG
https://climatescience.org/olympiad


Tenir entre 18 i 24 anys.
Viure a Europa.
Enviar la sol·licitud.
Proporcionar una descripció personal i explicar per què hauries de participar en la conferència
(pot ser adjuntant un vídeo curt, text, imatge o àudio).

L’International Youth Think Tank convida a joves residents al continent europeu a participar en la
Conferència Internacional de Joventut per debatre sobre una societat democràtica i oberta
juntament amb els i les responsables europeus/es.

En aquesta conferència internacional, que tindrà lloc a Gothenburg (Suècia) entre el 21 i el 24 de
novembre de 2022, els i les participants tindran l'oportunitat de presentar les seves idees i
suggeriments sobre la qüestió en una declaració de 10 minuts.

Els requisits per poder participar en la Conferència Internacional de Joventut són:

Els i les participants seleccionats/ades tindran coberts el viatge, l'allotjament i les despeses de
manutenció.

Si estàs interessat/ada, pots enviar la teva sol·licitud a través de la pàgina web de l’International
Youth Think Tank fins al 16 d’agost de 2022.
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Més informació a     iythinktank.com 

PARTICIPA A LA
CONFERÈNCIA
INTERNACIONAL
DE JOVENTUT 
A SUÈCIA

https://iythinktank.com/european-youth-conference-2022/
https://iythinktank.com/european-youth-conference-2022/
https://iythinktank.com/european-youth-conference-2022/
https://iythinktank.com/european-youth-conference-2022/
https://iythinktank.com/european-youth-conference-2022/


Tenir entre 18 i 30 anys.
Poder-se comunicar en anglès.
Tenir interès pels DDHH i l’educació intercultural.
Tenir experiència i/o interès pel treball amb infants i persones vulnerables.
Tenir habilitats artístiques i en l’àmbit multimèdia.

A Taller d’Art, Cultura i Creació cerquem un/a jove motivada i compromesa per participar en un
projecte de llarga durada del Cos Europeu de Solidaritat a Palermo (Itàlia).

El projecte de voluntariat 'KIF KIF: Equal Opportunities for Mediterranean Youth' permetrà
incorporar un/a jove catalana a l’entitat italiana CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud des
de la segona setmana de setembre de 2022 a mitjans de març de 2023.

El projecte consisteix a donar suport a les accions desenvolupades per l'entitat des de la seva
oficina central i el centre cultural i multimèdia 'The House of Cooperation'.

Els requisits per a participar són:

El programa, finançat per la Comissió Europea, cobreix les despeses relacionades amb
l'allotjament, el transport, la manutenció, l’assegurança i el curs d’idioma.

Els i les interessades han d’enviar CV Europass i carta de motivació en anglès per correu-e amb
l’assumpte «Voluntariat CES a Itàlia ‘KIF-KIF’» a internationalprojects@taccbcn.com abans del 5
d’agost de 2022. 
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Més informació a     europa.eu  

VOLUNTARIAT
DEL COS
EUROPEU DE
SOLIDARITAT 
A ITÀLIA

https://www.taccbcn.com/
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/31554_en
https://www.taccbcn.com/
https://bit.ly/3R4BP2a
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FORMACIÓ DE
PROFESSIONALS
SOBRE
TRANSFORMACIÓ
DIGITAL A XIPRE

Tenir més de 18 anys.
Poder-se comunicar en anglès.
Tenir interès per la temàtica i experiència en eines digitals.

L’ONG juvenil xipriota ACPELIA (Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance)
organitza el curs de formació al voltant de la transformació digital amb un component d’empatia
'Digital Empathy' (DIGEM). Aquesta formació, finançada pel programa Erasmus+, se celebrarà a
Pissouri, Limassol (Xipre) de l’1 al 8 d’octubre de 2022.

El projecte comptarà amb la participació de 36 professionals de l’àmbit de la joventut de
diferents països amb l'objectiu de formar-los en transformació digital mitjançant una implementació
humanitària. Els i les participants comprendran la importància de fer servir eines digitals sense
perdre de vista valors com l'empatia i la curiositat a través de la innovació, l'educació no formal,
l'experiència.

Els requisits per a participar són:

Tant l'allotjament com els àpats estan coberts, i el transport es reemborsarà posteriorment fins a
un màxim de 530 €.

Els i les interessades han d’omplir el formulari en línia de la pàgina web de SALTO-youth abans del
10 d’agost de 2022.

Més informació a     salto-youth.net

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/digital-empathy-digem.10420/


TACC NEWS

a través del moviment i la veu, mentre que la
companyia AME Movimiento Expresión va
impartir una sessió dedicada a descobrir el
poder de la dansa en la inclusió de persones
amb diversitat funcional. D’altra banda, la
musicoterapeuta Catherine Clancy va donar a
conèixer el projecte Un Matí d’Orquestra, que
possibilitat a persones amb discapacitat
intel·lectual l’accés a l’oferta musical.

A més, i comptant amb la Paula, voluntària de
llarga durada del Cos Europeu de Solidaritat a
l’entitat, com a facilitadora, es va introduir als i
les participants en la metodologia del
Photovoice, que permet reflectir la realitat a
través de la fotografia per generar debat i
animar a la presa de mesures per canviar-la.
Així, la formació va finalitzar amb una exposició
fotogràfica en diferents espais de l’Estruch al
voltant de conceptes com llibertat, connexió,
estima, suport i relació.

MILLOREM LA INCLUSIÓ ALS ESPAIS CULTURALS
AMB LA FORMACIÓ CULTURE ADAPTED FOR YOUTH
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Més informació a taccbcn.com

La formació de professionals del programa
Erasmus+ ha reunit durant gairebé una
setmana a L’Estruch a 8 professionals de 7
entitats europees per fer més inclusius els
espais i projectes culturals per a persones
amb diversitat funcional

Professionals de Catalunya, Grècia, Hongria,
Itàlia, Portugal i Romania s’han trobat a
Sabadell de l’11 al 15 de juliol per adquirir i
compartir coneixements i experiències al
voltant de l’accessibilitat a la cultura i a la
creació artística. A través de diferents
activitats i tallers, els i les participants de la
formació Erasmus+ 'Culture Adapted For
Youth' (CAFY) han pogut experimentar la
diversitat de capacitats, i reflexionar plegades
sobre la inclusió a través del teatre, la música,
la dansa i la fotografia.

D’una banda, la companyia Diversitat Teatral
va dirigir un taller sobre com incloure
corporalitats diverses en la creació artística

https://www.redescena.net/compania/39753/ame-movimiento-expresion/
https://www.auditori.cat/ca/un-mati-dorquestra
https://bit.ly/3S7P1Uz
https://lestruch.sabadell.cat/
https://emilicorral.com/diversitat-teatral/


«L'ÚNICA REGLA
DEL VIATGE ÉS:
NO TORNIS COM
TE'N VAS ANAR,
TORNA DIFERENT» 
  
ANNE CARSON


