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BEQUES
IBEROAMÈRICA
SANTANDER
GRAU
2020/2021

El programa "Beques Iberoamèrica Santander Grau” és un programa del Grup Santander que
pretén reforçar la mobilitat i intercanvi d’estudiants entre universitats espanyoles i
iberoamericanes.
En aquesta convocatòria s’ofereixen 933 beques per cursar un semestre acadèmic a universitats
d’Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic, Portugal, Puerto Rico, Perú o Uruguai entre l’1 de juliol
de 2020 i el 31 d’agost de 2021.
La beca inclou una dotació econòmica de 3.000 euros compatible amb altres ajudes o formes
de finançament.
COM ACONSEGUIR LA TEVA BECA?

Si vols optar a una beca de mobilitat iberoamericana hauràs de complir els requisits següents:
· Residir a l’Estat espanyol.
· Estar matriculat/da a una de les 68 universitats espanyoles participants.
· Ser estudiant de Grau o Llicenciatura.
· Haver obtingut la meitat dels crèdits o tenir superats els dos primers cursos.
Tens temps per sol·licitar-la fins al 16 de març de 2020.
Accedeix al següent enllaç per obtenir més informació sobre la convocatòria:
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-iberoamerica-grado2020-2021

4
OFERTES
LABORALS
A RIVIERA
MAYA

La companyia hotelera Meliá Hotels International ha publicat una sèrie d’ofertes de feina per
treballar als seus establiments a Riviera Maya, en indrets tan paradisíacs com Cancun o la Platja
del Carme.
En aquest sentit, hi ha moltes oportunitats laborals en aquests hotels degut al gran nombre
d’activitats i serveis que presten: des d’hostaleria fins a màrqueting, passant per spa i salut,
esports, fotografia o informàtica.
Sobre els requisits per treballar en aquests establiments, variaran en funció de l’oferta de feina
sol·licitada. Tot i això, s’ha de tenir en compte que la formació, experiència i idiomes seran factors
fonamentals per accedir a un dels llocs de treball.
Sol·licita la vacant que més t'interessi a través del següent enllaç:
https://meliahotels.talentnest.com/es/jobs
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PRÀCTIQUES
D'ANIMACIÓ A
NICKELODEON

T’interessa el món de l’animació? T’has plantejat passar una temporada als Estats Units? T’agradaria
adquirir experiència professional en una companyia internacional?
Si la teva resposta és afirmativa, aquesta és la teva oportunitat.
El conegut canal de televisió infantil Nickelodeon ofereix diverses convocatòries per realitzar
pràctiques a la seva seu a Califòrnia dirigides a futurs professionals de diverses àrees creatives:
· Producció d’animació en 2D/3D
· Desenvolupament d’animació
· Biblioteca d’arxius i recursos
· Difusió comunitària
· Cultura i comunitat digital
· Tecnologia d’animació
· Postproducció
Hi ha establerts tres terminis per sol·licitar les pràctiques segons el període escollit per realitzar-les:
· Semestre d’estiu: fins al 31 de gener
· Semestre de tardor: fins l’1 d’abril
· Semestre de primavera: fins l’1 de novembre
Per formalitzar la sol·licitud hauràs de complir amb una sèrie de requisits en funció de la plaça però és
imprescindible tenir coneixements d’anglès i cursar estudis superiors en centres universitaris.
Per sol·licitar una de les vacants, no dubtis en consultar aquest enllaç:
https://www.nickanimation.com/nickelodeon-internship-program
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PRÀCTIQUES
D'ENGINYER/A
CIVIL
A BÈLGICA

El programa Eurodyssey ofereix una oferta de pràctiques per a un enginyer/a civil a la regió belga
de Valònia.
El o la candidata haurà d’estar llicenciat o graduat en Enginyeria Civil, a més de reunir
competències personals i socials com motivació, dinamisme, rigor, sentit del treball en equip i
esdevenir una persona de confiança.
Per una altra banda, referent a les competències lingüístiques, haurà de tenir un bon nivell d’anglès i
de francès. I, amb relació a les competències informàtiques, serà necessari comptar amb
coneixements avançats en MS office i en el programa Autocad.
Les tasques previstes a realitzar són, principalment, la redacció de projectes i la visita a ponts per
identificar els defectes existents. A més, la persona seleccionada haurà d’estar capacitada en el dibuix
de plànols i la producció de mesures i càlculs, entre d'altres.
L’horari de treball serà de 38 hores setmanals de dilluns a divendres i les pràctiques tindran una
duració de 5 mesos a realitzar entre el 3 de febrer i el 24 de juliol de 2020. A més, s’oferirà un curs
d’idioma que es realitzarà durant tota la duració de les pràctiques.
Les candidatures es poden enviar fins al 17 de gener de 2020 a través de la mateixa pàgina
d'Eurodyssey.
Consulta
aquesta
i
altres
ofertes
de
pràctiques
a
http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/backend/ofertas-de-practicas.html

7
BECA EF
PER
ESTUDIAR
ANGLÈS A
L'ESTRANGER

EF Education First ha creat la Beca per Estudiar Anglès a l’Estranger EF. Aquesta beca està
valorada en 10.000€ i està dirigida a estudiants universitaris que desitgin millorar els seus
coneixements d’anglès en una de les destinacions EF i, al mateix temps, adquirir una valuosa
experiència professional.

La Beca EF per Estudiar Anglès a l’Estranger consisteix en un programa a l’estranger format per un
curs d’anglès de 4 setmanes + 4 setmanes de pràctiques a la destinació on el o la participant
esculli.
Per sol·licitar aquesta beca cal enviar una carta de motivació on, en un màxim de 800 paraules, es
responguin les següents tres preguntes:
1. Per què vas escollir el teu programa de grau actual?
2. Per què mereixes guanyar la Beca EF per Estudiar a l’Estranger i participar en el programa
d’idiomes?
3. Com et beneficiaràs d’aquest programa a mesura que continuïs els teus estudis i la teva futura
carrera professional?

Pots enviar la teva carta de motivació fins al pròxim 31 de març de 2020. Per a més informació,
consulta el següent enllaç: ef.com.es/becas-estudiar-ingles-extranjero/

8
VOLUNTARIAT
D'AJUDA
HUMANITÀRIA
DE LA UNIÓ
EUROPEA

La Comissió Europea d’Ajuda Humanitària i Protecció Civil busca voluntaris i voluntàries perquè
hi participin en diferents projectes arreu del món.
Aquest programa ofereix dues modalitats de participació:
· Presencialment: participa a temps complert en un projecte d’ajuda humanitària entre 1 i 18
mesos a països com Guatemala, Tunísia o Ghana.
· En línia: contribueix siguis on siguis recolzant diferents projectes com a traductor/a, dissenyador/a
gràfic o editor/a de vídeos.
Per ser voluntari o voluntària d’ajuda humanitària de la UE has de complir els següents requisits:
· Ser ciutadà o ciutadana de la Unió Europea o resident a llarg termini d’un Estat membre de la
UE, excepte amb relació al voluntariat en línia que és obert a persones de qualsevol nacionalitat.
· Tenir 18 anys com a mínim.
Els i les participants rebran formació, allotjament i els costos del viatge estaran coberts, a més de
comptar amb la possibilitat de realitzar formació addicional en una organització humanitària
europea abans de marxar.
Consulta les diferents vacants disponibles al llarg de l'any 2020 al següent enllaç:
https://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en
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VOLUNTARIAT
DE CURTA I
LLARGA
DURADA
AMB COCAT

COCAT, és a dir, la Coordinadora d’Organitzadors de Camps de Treball Internacionals de Catalunya,
posa en marxa diferents projectes de voluntariat internacional.

Segons la durada existeixen diferents modalitats:
· Projectes de curta durada: camps de treball d’estiu entre 1 i 3 setmanes.
Es tracta d’una experiència de voluntariat i formativa realitzant feines de suport en una comunitat
local, participant d’activitats lúdiques i convivint durant l’estada amb joves procedents d’arreu del
món. Indicat per a persones a partir de 14 anys i sense límit d’edat, excepte en el cas dels camps de
treball a països del sud on l’edat mínima de participació és 20 anys.
Les convocatòries es publicaran a partir del febrer i març, les inscripcions s’obriran el 9 de març i els
camps de treball començaran a partir de juny del 2020.
· Projectes de llarga durada: entre 1 i 12 mesos, diferenciant els projectes de mitja i llarga durada
(MTV i LTV) i els projectes que s’emmarquen dins de l’European Solidarity Corps – ESC. En aquests
projectes la participació és individual, i la implicació i l’aprenentatge és més profund i intens.
En el cas dels MTV I LTV, l’edat indicada és 18 anys en endavant a països del nord i a partir dels 20
anys per a participar en projectes a països del sud. Els ESC estan enfocats a joves de 18 a 30 anys.
Abans del març només s’acceptaran inscripcions a projectes permanents/d’hivern/primavera i a
projectes al Canadà o països del sud.

Durant els mesos de febrer i març es preveu la realització de diverses xerrades informatives a la
seu de la Direcció General de Joventut.
Per a més informació, consulta el següent enllaç: https://www.cocat.org/informacio-i-inscripcionsprojectes-2019/
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TÈCNIC/A DE
COOPERACIÓ
AL PAKISTAN

La Baltistan Fundazioa del País Basc busca un/a tècnic/a de cooperació per a treballar al
Baltistan (Pakistan). Aquesta fundació duu a terme projectes de desenvolupament lligats a
l’educació de nenes, la formació professional de dones i la salut de les comunitats de la Vall d’Hushé.
Requisits:
· Formació universitària superior i específica en cooperació internacional al desenvolupament.
· Coneixement bàsic dels requisits i exigències tècnico-administratives de l’Agència Basca de
Cooperació amb respecte a les subvencions de projectes per al desenvolupament.
· Experiència mínima d’un any treballant sobre el terreny.
· Idiomes: anglès nivell alt.
· Informàtica: ús d’eines i programes d’ofimàtica (Word, Excel i Access).
· Competències personals: facilitat per a les relacions personals i empatia, planificació i organització,
autonomia, proactivitat i flexibilitat, capacitat de treball en equip, creativitat i actitud positiva davant
dels reptes.
Condicions:
· Contracte per al projecte de 2 anys (2020-2021) prorrogable.
· Salari entre 18.001 i 24.000 euros bruts anuals.
La data límit d’inscripció és el 19 de gener de 2020.

Per a més informació consulteu el següent enllaç:
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/persona-tecnica-decooperacion-expatriada-baltistan-pakistan/172615?pageIndex=1&volver=&bsPais=148

«VIATJAR ÉS UN EXERCICI
AMB CONSEQÜÈNCIES FATALS
PER ALS PREJUDICIS, LA
INTOLERÀNCIA
I L’ESTRETOR DE MENT».
MARK TWAIN

