
   

  

 

 
Tipus de projecte 

                               
                               COS EUROPEU DE SOLIDARITAT 

 
Nom del projecte  

Middelaldercentret 
 

Temàtica  
Animació Sociocultural 

 
Lloc  

Nykøbing Falster, Dinamarca 
 

Dates i duració  
1 de maig 2023 – 31 d’octubre 2023 (6 mesos) 

 
Nombre de  places 

disponibles 
 

 
1 participant (18-30 anys)  

 
Data límit  

Quan més aviat millor 
 

Organització  d’acollida 
 

 
AFS DM 

 
Despeses  

Activitats, allotjament, menjar i vols coberts pels fons de 
la Unió Europea. 

 
Descripció/ Tasques/ 

Característiques 
 

 

Descripció: 

 

El projecte es realitzarà al Centre Medieval, que és una 

fundació sostinguda econòmicament per les autoritats estatals 

i comarcals. El Centre rep uns 50.000 visitants cada any. La 

fundació del centre estableix el deure de fer investigacions 

sobre la tecnologia i l'artesania primitives, i de presentar els 

resultats al públic. 

 

El Centre Medieval és una institució sense ànim de lucre 

dedicada a la investigació i educació de la cultura urbana del 

segle XIV a Dinamarca. Físicament, el centre consisteix en una 

ciutat medieval reconstruïda, on la tasca educativa es duu a 

terme en forma de recreació per part de personal vestit amb 

robes i cases reconstruïdes, actuant com a gent medieval. 

 

 

 

 



   

  

 

 

Tasques:   

 

-Participar activament en la tasca educativa diària, vestits amb 

robes reconstruïdes i actuant com a ciutadans de la ciutat 

medieval. S'impartirà formació informal quan calgui. 

 

-Participar en tornejos, demostracions de màquines de setge i 

activitats semblants, en funció de la personalitat i les 

capacitats de cadascú. 

 

-El treball al centre us proporcionarà un coneixement profund 

de la vida medieval a Dinamarca i, alhora, us donarà la 

possibilitat de desenvolupar una àmplia gamma d'habilitats i 

experiència dins de les diverses àrees d'activitats del 

Middelaldercenter. 

 

-Entre les activitats esperem que el voluntari treballi amb 

alguna de les artesanies que mostrem als hostes. El voluntari 

pot triar entre tenyir, fer cordes, cosir o fusteria. 

 

-Hi ha la possibilitat d'ajudar a preparar els cavalls per al 

torneig. 

 

Perfil de la persona voluntària: 

 

Per participar al programa has de tenir entre 18 i 30 anys 

abans de l'inici del projecte. El perfil òptim per rebre una plaça 

del CES és una persona molt motivada, creativa, amb ganes de 

ser útil a la comunitat i a l'organització i amb capacitat per 

treballar en equip. 

 

S'espera que el voluntari sigui flexible i estigui disposat a 

provar diferents tipus de feina. El voluntari ha de tenir una 

mentalitat oberta, ser curiós i estar interessat a aprendre més 

sobre la natura i la història. És preferible que us agradi passar 

temps a l'aire lliure, ja que moltes de les nostres activitats són 

a l'aire lliure. El voluntari ha de parlar anglès a nivell de 

conversa i estar disposat a aprendre danès. 

 

Més informació i com 
inscriure’s 

  
Omple el formulari que trobaràs en aquest enllaç 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch6J6Dv6W2arCrAxjziboacD_k96Z8WeP-4eAuNh_Sto6cvg/viewform

