
 

 

 

 

 

 

La FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA, amb el 

suport de l’Obra Social “La Caixa”, 

convoca la Beca “Comuniquem Europa” 

per desenvolupar Pràctiques 

Professionals a la Fundació en temes de 

premsa, comunicació i gestió de xarxes 

per tal de difondre el pensament 

europeu a Catalunya 
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2013-2014 

Bases de la convocatòria 

 

 

Amb el suport de: 

http://www.catalunyaeuropa.net/


Objectius 

La Fundació Catalunya Europa, amb el suport 

de l’Obra Social “La Caixa”, convoca la Beca 

“Comuniquem Europa” per desenvolupar 

Pràctiques Professionals a la Fundació en 

temes de premsa, comunicació i gestió de 

xarxes. L’objectiu fonamental és reforçar la 

difusió del missatge europeu a Catalunya i 

treballar per a la construcció de la ciutadania 

europea i un model europeu socialment 

integrat. 

Destinataris 

La Beca “Comuniquem Europa” vol facilitar 

que els alumnes que estan estudiant un 

postgrau o màster puguin complementar la 

seva formació professional amb el 

desenvolupament de tasques vinculades al 

seu camp d’estudi i en les línies de treball de 

la Fundació Catalunya Europa. 

Podran optar a aquesta Beca estudiants en 

els àmbits de la història, les humanitats o les 

ciències socials, prioritàriament de 

llicenciatures i programes de màster de 

periodisme i comunicació, però també de 

relacions internacionals, ciències polítiques i 

sociologia. 

 
Requisits 

 Estar matriculat en el curs 2013-14 ens 

estudis de postgrau o màster 

 Idiomes: català, castellà i anglès  

(es valorarà francès i altres idiomes de la 

UE) 

 Agilitat per a la gestió de les xarxes socials 

 Creativitat per difondre el missatge 

europeu entre diferents col·lectius 

 

Tasques a desenvolupar 

 Identificar i recollir informació d’interès 

vinculada a la Unió Europea i difondre i 

dinamitzar aquesta informació a través de 

les xarxes socials de la Fundació 

 Actualitzar i dinamitzar les diferents 

plataformes de comunicació de la 

Fundació (web, blogs, Twitter, LinkedIn, 

Youtube i Facebook)  

 Donar suport en la producció, redacció i 

correcció de material institucional 

(material de promoció, notes de premsa, 

guió d’entrevistes, newsletters 

institucionals, reculls de premsa, etc.) 

 Realitzar entrevistes i cobrir els actes 

organitzats per la Fundació 

 Col·laborar i donar suport a activitats 

pròpies de l’entitat  

 Contactar la premsa catalana i europea 

per promoure el missatge de la Fundació  

Documentació a presentar 

La data límit és el dia 27 de setembre de 2013 

 Currículum Vitae 

 Còpia expedient acadèmic 

 Còpia matrícula de màster o postgrau 

 Fotocòpia del NIF del sol·licitant 

 Carta breu de motivació personal 

Durada i dotació 

L’aportació econòmica serà de 3.200€ per a 

un període de 8 mesos amb una jornada 

flexible de 16h setmanals. L’estudiant haurà 

de tenir disponibilitat per cobrir els actes 

públics de la Fundació. 

Més informació 

Fundació Catalunya Europa 

Roger de Llúria 110, baixos 08037 Barcelona 

Telèfon: 932.388.932 

info@catalunyaeuropa.net 

www.catalunyaeuropa.net 
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