
 
Beca per a l’Acadèmia Europea del Treball (EAdA) 

 

L’Acadèmia Europea del Treball (EAdA) és una fundació tripartita en la 

que participen el Deutscher Gewerschaftsbund (DGB, confederació 

alemanya de sindicats), el Land de Hessen i la ciutat de Frankfurt am Main. 

Anualment organitza al campus de la Universitat de Frankfurt am Main un 

curs anual per a la millora de competències en la representació dels 

interessos dels/les treballadors/es. Adreçat a persones actives dins l’àmbit 

social o socio-polític, ofereix formació en l’àmbit del treball en un entorn 

global i europeu.  

 

CCOO de Catalunya convoca pel proper XXX d’abril, un procés de 

selecció per una beca d’un any del DGB que inclou la despesa acadèmica, 

l’allotjament en habitació individual i la manutenció. El curs començarà el 

proper mes d’octubre i finalitzarà a l’agost de 2012. La dedicació que es 

demana és complerta i requereix una disposició de fins a sis dies per 

setmana. La beca s’adreça especialment a treballadores/es en actiu amb 

compromís social i interès en el àmbit socio-polític.  

 

Per participar al procés de selecció, els candidats hauran d’adreçar al 

Departament de Política Internacional de CCOO de Catalunya (Via 

Laietana, 16, 5è pis, 08003 Barcelona; internacional@ccoo.cat), abans del 

3 de maig, un currículum amb informació que pugui ser acreditada 

documentalment i un text (2500 caràcters) que mostri el seu interès en 

l’entorn social, polític i laboral europeu. Els criteris de selecció inclouran el 

coneixement de la llengua alemanya per a poder aprofitar al màxim el 

contingut acadèmic. 



 
2.- Continguts acadèmics del curs a l’EAdA 

 

El curs anual a l’EAdA ofereix coneixements qualificats en dret laboral i constitucional, 

economia, política social i ciències socials. Els continguts acadèmics inclouen: 

 

• Dret constitucional i laboral alemany i europeu 

• Fonaments en ciències de l’economia i de l’empresa 

• Estat social, política laboral, economia de la salut... 

• Estratègia i gestió d’organitzacions, especialment ONGs 

• Fonaments filosòfics, sociològics i polítics de les relacions laborals i de la 

representació d’interessos 

• Treballar de manera científica. Mètodes i tècniques de treball, gestió i direcció 

 

El curs permet assolir i millorar competències en l’àmbit de la representació dels 

treballadors/es a les empreses, als sindicats, a les institucions públiques, a 

l’administració, a les associacions i a les ONGs. El curs dona accés directe a les escoles 

superiors del Land de Hessen i als exàmens d’accés a la universitat i a altres escoles 

superiors alemanyes. 

 

 

3.- Requeriments per a la beca a l’EAdA 
 

El procés de selecció per a la beca del DGB de Frankfurt eximeix de la necessitat de 

presentar-se al examen d’accés que es convoca al juny/juliol a l’EAdA. El jurat, en el 

que juntament amb els representants de CCOO de Catalunya participaran un 

representant del DGB i un de l’Acadèmia Europea del Treball (EAdA) valorarà 

especialment l’adequació del perfil dels candidats als següents requeriments: 

 

• Persones de fins a 35 anys d’edat, en actiu, amb titulació (FP, Univ...) 

• Compromís i interès en l’àmbit social 

• Coneixement pràctic de la llengua alemanya 

• Dedicació plena d’octubre de 2011 a agost de 2012 



 

 

La beca s’adreça especialment a persones amb experiència en els següents àmbits: 

 

• comitès d’empresa, moviments de joves, associacions en defensa de la igualtat 

per raons de gènere, procedència o capacitat, 

• departaments de relacions laborals o de personal d’empreses i administracions 

públiques, 

• associacions i cooperatives, 

• treball sindical de dedicació plena o parcial  

 

 

4.- La beca de la EAdA 
 

La beca que ofereix el DGB i l’EAdA inclou el curs acadèmic, l’allotjament a la 

residència de l’EAdA al campus Bockenheimer de la Univesitat Goethe de Frankfurt am 

Main i la manutenció (menjador universitari + petit ajut per despeses diàries). No 

cobrirà les despeses de viatge i personals.  

 

El curs comença a l’octubre de 2011 i finalitza l’agost de 2012 i requereix d’una 

dedicació de 6 dies a la setmana. El curs inclou conferències, treball en grups, 

seminaris, sortides i acompanyament i orientació per part d’un tutor o tutora. 

 

L’acadèmia europea del treball es troba a la Universitat de Frankfurt am Main a la 

Mertonstrasse, 30 (60325 Frankfurt am Main) i és accessible per transport públic. La 

EAdA disposa d’una pàgina web a www.akademie-der-arbeit-eu. 

 

 

5.- El procés de selecció 
 
Per participar al procés de selecció els candidats/es hauran d’enviar al Departament de 

Política Internacional de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, 5è pis, 08003  



 

 

Barcelona, o internacional@ccoo.cat) abans del 3 de maig d’abril els següents 

documents: 

 

• Un curriculum vitae, preferentment en alemany, que reculli la formació i 

experiència laboral i acadèmica i que pugui ser acreditat documentalment.  

• Un text que no superi els 2500 caràcters que mostri coneixement i criteri en 

l’entorn social, polític i laboral europeu. 

 

Els candidats seleccionats prèviament per a participar en l’entrevista personal que es 

realitzarà el 27 de maig, a partir de les 11:00 hores, seran informats per CCOO de 

Catalunya del lloc i hora de la convocatòria amb deu dies d’antelació (es prega per això 

que al CV hi constin les dades de contacte: e-mail, telèfon...). Un cop realitzada 

l’entrevista es notificarà el guanyador/a de la convocatòria abans del 3 de juny de 2011. 


