
   

  

 

 
Tipus de projecte 

   COS EUROPEU DE SOLIDARITAT 
 

Nom del projecte  
GIGA 

 
Temàtica  

Joventut 
 

Lloc  
Palermo, Itàlia  

 
Dates i duració  

10/01/2022 - 15/07/2022 (6 mesos) 
 

Nombre de  places 
disponibles 

 

 
2 

Data límit  
Com abans millor 

 
Organització  d’acollida 

 
 

Informagiovani  
 

Despeses  
Activitats, allotjament, menjar i vols coberts pels fons de 

la Unió Europea. 
 

Descripció/ Tasques/ 
Característiques 

 

Descripció: 

 

 

GIGA és un projecte finançat pel programa Cos Europeu de 

Solidaritat, i té com a objectiu oferir als joves l'oportunitat 

d'emprendre un camí de creixement personal i 

professional en l'àmbit del voluntariat social en 

organitzacions que fa anys que operen en àrees d'intervenció 

vinculades al seu territori i a inclusió de joves amb menys 

oportunitats.  

 

A Giga s'ofereixen 2 projectes de voluntariat diferents, 

són projectes de voluntariat de llarga durada (6 mesos) en el 

marc del programa del Cos Europeu de Solidaritat (CES). Els 

projectes s'anomenen "Inventare Insieme" i "San Giovanni 

Apostolo". 

 

 

Tasques: 

 

 



   

  

 

 

1. PROJECTE - "Inventare Insieme": 

 

El voluntari donarà suport a les activitats diàries de 

l'organització adreçades als infants, adolescents i joves del 

centre juvenil. Aquests poden incloure: 

 

-Donar suport a tallers de música (guitarra, bateria, piano, 

etc.) 

-Donar suport als tallers de mitjans i la producció de materials 

audiovisuals per promoure el treball de l’associació. 

-Participar en tallers creatius (dibuix, dansa, teatre, 

escriptura creativa) 

-Donar suport al grup d'educació ambiental i ciutadania 

activa (SottoSopra)  

-Preparació i suport en esdeveniments del centre juvenil 

durant Nadal, Carnaval, Pasqua acompanyar nens i nenes 

durant les activitats fora del centre 

-Organitzar i participar en esdeveniments promocionals del 

programa ESC o Erasmus+, participar en activitats de difusió  

 

2. PROJECTE - "San Giovanni Apostolo" 

 

-Activitats educatives extraescolars per a nens (suport amb 

tasques, tallers d'anglès o francès) 

-Tallers recreatius i creatius (classes de guitarra, classes de 

ball, teatre, dibuix, manipulació de matèries primeres, etc.). 

-Suport a la implementació d'activitats esportives 

(entrenament, suport durant els partits) 

-Preparació d'esdeveniments específics com Carnaval, 

Festes de Nadal o Setmana Santa i vetllades interculturals 

per a la comunitat local. 

-Promoció del voluntariat ESC a través del bloc 

InformaGiovani, xarxes socials i esdeveniments 

promocionals sobre programes de la UE. 

 

 

Més informació i com 
inscriure’s 

  
Enviar CV i carta de motivació en anglès a: 
 
voluntariat.internacional@udg.edu amb l’objecte “CES GIGA”  
 
com a títol del correu. 
 

mailto:voluntariat.internacional@udg.edu

