
   

  

 

 
Tipus de projecte 

   COS EUROPEU DE SOLIDARITAT 
 

Nom del projecte  
Youth, Culture & Media in Normandy  

 
Temàtica  

Comunicació 
 

Lloc  
L'Aigle, Normandia, França 

  
Dates i duració  

15/01/2022 - 15/08/2022 (8 mesos) 
 

Nombre de  places 
disponibles 

 

 
1 

Data límit  
Com abans millor 

 
Organització  d’acollida 

 
 

Eurocircle 
 

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

la Unió Europea. 
 

Descripció/ Tasques/ 
Característiques 

 

Descripció: 

 

 

La Casa de la Joventut i la Cultura, MJC, a L'Aigle 

(Normandia) és una associació composta per persones que 

estan decidides a treballar i donar suport als joves i persones 

de diferents orígens socials i brindar orientació i suport. 

 

Durant l'estada a L'Aigle, el voluntari tindrà l'oportunitat de 

reunir-se amb altres voluntaris, professionals, aprenents, 

empleats i també tindran l'oportunitat de seguir les seves 

passions i provar coses noves. S'ofereixen projectes, cursos i 

tallers en els temes següents: música, teatre, esports, art...  

 

 

Tasques: 

 

 

Si resultes seleccionat/da en aquest projecte col·laboraràs amb 

l'associació, entre d'altres, en les tasques següents: 

 



   

  

 

 

Activitats esportives i culturals: 

 

-Compartir activitats esportives i culturals amb el públic. 

-Fomentar i promoure la pràctica de l’esport entre els 

habitants. 

-Compartir experiències amb diferents públics (enllaç 

intergeneracional, inclusió social, discapacitat) 

-Suport als esports menors (esports de taula, hip-hop,...) 

 

Dissenyar activitats per conèixer els habitants: 

 

-Ser ambaixador del CORPS Européens pels estudiants i joves 

del territori. 

-Aprendre a liderar tallers per a nens i adolescents. 

-Desenvolupar projectes "Menja OrNe". 

-Participar en projectes bilingües 

 

Comunicació: 

 

-T'oferim aprendre i desenvolupar habilitats digitals. 

-Descobreix la ràdio, anima-la i passa l'habilitat a altres 

persones. 

-Practica i realitza projectes de vídeo i fotografia. 

-Aprèn a fer entrevistes per a esdeveniments. 

-Projectes de ràdio esportiva. 

 

Projecte personal: 

 

A la segona part de l'any us convidem a desenvolupar en 

solitari o en col·lectiu un projecte més personal que 

contribueixi als valors del Cos Europeu, intercanvi i solidaritat. 

  

Més informació i com 
inscriure’s 

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

mailto:voluntariat.internacional@udg.edu

