
 

  



 

voriental@taccbcn.com 

1 ANY. 12 JOVES. 40 PAÏSOS. 

World Life Experience ha publicat una convocatòria on busca 12 persones per viatjar pel món amb un salari de 

2.500 euros al mes, amb l'objectiu que els participants comparteixin la seva experiència viatgera i que 

promoguin amb ella la importància de la responsabilitat social. Aquestes persones viatjaran a 40 països de tot 

el món durant un any amb una salari de 2.500 euros mensuals per a cobrir totes les despeses ocasionades en 

el viatge. 

Es busquen sis dones i sis homes que tinguin entre 20 a 35 anys d'edat. L'esperit aventurer és un requisit 

indispensable. 

La llista dels seleccionats es publicarà abans del dia 15 de setembre d'aquest any. 

El termini per participar finalitza el dia 30 de juny de 2017 

 

Més informació a: 

voriental@taccbcn.com 

https://www.worldlifeexperience.com/?join#sector-join 

 

 

Es busca jove amb coneixements en disseny gràfic per a realitzar un voluntariat de 10 mesos a Regne Unit. 

Les principals tasques desenvolupades pel jove seran la creació d'obres d'art i material de promoció, tant en 

forma impresa com digital per donar suport a les activitats de caritat de l'organització, ASH WALES, a Cardiff 

(Regne Unit). El voluntari també estarà involucrat amb el disseny web.  

El període de voluntariat es realitzarà entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 de juliol de l’any següent. 

Els aspirants han de tenir entre 18 i 30 anys. 

 

El termini d’inscripció finalitza el 12 de juny de 2017. 

 

Més informació a: 

voriental@taccbcn.com 

http://europeanvoluntaryservice.org/Eve/european-voluntary-service-in-the-uk-in-graphic-design-and-digital-

media/ 
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voriental@taccbcn.com 

Es busca jove creatiu per a un projecte de 12 mesos a Polònia 

Teatre Brama Goleniow està buscant voluntaris, d’ entre 18 a 30 anys que estiguin interessats en fer un any de 

servei voluntari en el camp de l'art i la cultura. El projecte “Volunteering On & Off Stage” ajudarà al voluntari 

mitjançant la introducció a les possibilitats de treballar amb un teatre alternatiu i associació educativa.  

Teatre Brama viatja amb freqüència a actuar en festivals i compta amb un ventall d’activitats pedagògiques amb 

les que treballa a escoles i instituts, amb grups formals i no formals. 

El període de voluntariat es realitzarà entre l’1 d’octubre de 2017 i el 30 de setembre de l’any següent. 

El termini d’inscripció finalitza el 18 de juny de 2017. 

Per aplicar per a aquest projecte, envieu el vostre CV i una carta de presentació a teatrbrama.evs@gmail.com 

Més informació a:  

voriental@taccbcn.com 

https://www.teatrbrama.org/ 

 

 

Es busquen joves per a un projecte de 12 mesos a la Casa d’Anne Frank, Països Baixos. 

El voluntari SVE realitzarà les tasques a la casa d'Anne Frank on contribueix a la difusió educativa de la Cambra. 

El voluntari es basa en les oficines de la Casa Anne Frank a Amsterdam i sobretot ajudar a la gira de l'exposició 

itinerant sobre Anne Frank.  

L'exposició se centra en la història d'Anne Frank, el context històric del seu temps i la rellevància d'aquesta 

història per al món d'avui. Les còpies de l'exposició són de gira a 40 països d’Europa. El seu programa educatiu 

es basa en el concepte de 'educació entre iguals': els mateixos joves són els encarregats de les visites guiades. 

I de donar suport a altres activitats educatives de la Casa d'Anne Frank, com cursos de formació de mestres i 

seminaris per a joves. 

El període de voluntariat es realitzarà entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre del mateix any. 

Els aspirants han de tenir entre 18 i 30 anys. 

 

Més informació a: 

voriental@taccbcn.com 

http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/940560016_en 
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voriental@taccbcn.com 

Es busquen joves per a un projecte d’inclusió social a Romania 

Aquest projecte té com a objectiu ajudar a nens i nenes en situació vulnerable (la majoria d'ells d'ètnia gitana) 

per tal de facilitar eines i recursos per a integració més fàcilment en la societat, per reduir la violència i per 

comprendre el seu paper en la millora de la seva comunitat. Els voluntaris estaran acompanyats en cada sessió 

per un professor que és membre de l'organització Teach for Romania, que els guiarà per tal d'augmentar 

l'impacte de les seves accions.  

 

Més informació a: 

voriental@taccbcn.com 

https://youth.aiesec.org/opportunity/822280 

 

 

TRAINING COURS a Itàlia: F.A.I.L Better!  

F.A.I.L. Better! "És un curs de formació que vol explorar com el fracàs i els errors es tracten actualment en 

l'educació i com podem desenvolupar un nou enfocament d'aprenentatge cap a ells. El curs vol crear un espai 

on els participants compartiran els errors de forma lliure, experimentaran i jugaran amb ells, mentre que 

reflexionaran sobre el seu paper en el procés d'aprenentatge. 

El curs de formació es durà a terme en Sermugnano, un petit poble al centre d'Itàlia, del 19 al 26 de Juny 2017 

(dies de viatge inclosos).  

Hi participaran 26 participants de 9 països de la UE: Itàlia, Romania, República Txeca, Espanya, Regne Unit, 

Països Baixos, Hongria, França i Grècia. 

 

Més informació a: 

voriental@taccbcn.com 
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voriental@taccbcn.com 

BEQUES D'INVESTIGACIÓ NATIONAL GEOGRAPHIC 

National Geographic presenta per primera vegada a Espanya el seu programa de beques per a exploradors, 

investigadors i divulgadors que tenen com a objectiu aportar un major coneixement del nostre planeta i oferir 

solucions innovadores per a un futur més sostenible i saludable. 

Les Beques d'aquest programa es concedeixen en els camps de Recerca, Conservació, Educació, Divulgació 

o Tecnologia i s'engloben, al seu torn, dins de tres grans àrees: El Viatge Humà, Vida i Llocs Salvatges i El 

nostre Planeta Canviant 

 

Més informació a: 

voriental@taccbcn.com 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-investigacion-national-geographic 

 

 

 

Concurs de fotografia europea- MY EUROPE, MY RIGHTS 

El Grup Socialista Europeu en el Comitè de les Regions (CoR) ha llançat el seu concurs anual de fotografia 

amb el tema "La meva Europa, els meus drets". 

Tots els fotògrafs aficionats i professionals estan convidats a representar a la seva interpretació de "My 

Europe, els meus drets". 

Els participants han de ser fotògrafs aficionats i professionals residents en un dels 28 Estats membres de la 

UE i ser majors de 18 anys d'edat. 

 

Més informació a: 

voriental@taccbcn.com 

http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/my-europe-my-rights.aspx#start 
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