PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

23/02/2018

Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines
U

AVISOS

U

H

Avui divendres 23 de febrer, a les 19h, s’inaugura "Tempo: movimiento o pausa" al Museu de la Mediterrània. Obra de Laura
Bergillos, guanyadora de la Menció Especial d’Art Jove de l’Inund’Art 2017. L’exposició podrà visitar-se fins el 2 d’abril

El proper 28 de febrer, a les 20:00h, tindrà lloc l’estrena de la pel·lícula “El vent és això“, dirigida per Pere Vilà i sis joves de
segon de batxillerat del INS Santiago Sobrequés, al Cinema Truffaut (Girona). La Direcció General de Joventut ha col·laborat en
el finançament del projecte

5a edició del Saló de la Formació, l’Ocupació i l’Empresa del Baix Empordà. Tindrà lloc l’1 i 2 de març, a La Bisbal d'Empordà

Prova per a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria (majors de 18 anys). Inscripció del 23 al 28 de febrer

S’obre la inscripció a les proves d’accés a la universitat per a majors 25 anys. El termini per la matrícula és fins al 28 de febrer

Nous terminis per a la preinscripció del curs 2018-2019. S’iniciarà a l’abril per als ensenyaments de segon cicle d’educació
infantil, primària i secundària obligatòria
Novetat: Enguany s’incorpora la preinscripció electrònica en els cicles formatius de grau superior d'FP

Recordatori: Jornada Munixic VIURE EL POBLE, VIURE AL POBLE I VIURE DEL POBLE, organitzada per la Direcció General de
Joventut i el moviment Munixic a Corbins (Lleida), el proper 3 de març

Subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de les activitats i projectes culturals de les oficines joves, capitals de
comarca i municipis de més de 30.000 habitants de les comarques gironines. El termini de sol·licitud finalitza el 12 de març de
2018

De 1 al 3 de juny de 2018 se celebrarà el 13è Festival Inund’art - Mostra i trobada d’art a Girona
Oberta la convocatòria d’artistes per a participar a l’Inund’Art 2018. Destaquem la “Menció Especial d’Art Jove”, que s’atorga a
un/a jove d’entre 18 i 29 anys nascut/da o resident a les comarques gironines i participant en la modalitat d’arts visuals. Data
límit d’inscripció el 10 de març de 2018

Oberta la convocatòria per a participar a “Art Pertot”. El període per presentar la documentació finalitza el 10 de març de 2018

Obert el període de preinscripció al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat

Servei de mobilitat internacional – contingut actualitzat a la pàgina web de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà
Jornada de mobilitat internacional a l’Oficina Jove de l’Alt Empordà, el dissabte 10 de març, de 18h a 20h

Vídeo de la Cambra de Comerç de Girona: Habilitats per trobar feina

La campanya “Parla obertament” de lluita contra l’estigma de salut mental arribarà a tots els centres de la xarxa sanitària

XIV Assemblea General Ordinària de l'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut. Divendres 9 de març
a les 19:00h al Casal de Joves Palau Alòs (Barcelona)
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U

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena de febrer de 2018
2a Jornada d'Oportunitats Laborals, el 7 de març de 2018, al teatre del Fraternal de Palafrugell. Jornada en la qual 42 empreses entrevistaran a candidats per a
197 ofertes de treball vacants. Cal inscripció i el termini finalitza el 25 de febrer.
Fins al 28 de febrer estaran obertes les inscripcions per poder actuar al 360FEST, el festival dels grups de música dels alumnes dels instituts de secundària del
Gironès (20 d’abril a Girona). Serà la 9a edició d’aquesta mostra musical que organitzen cada any L’Estació Espai Jove i l’Espai Marfà de l’Ajuntament de Girona i
la Casa de la Música del Gironès
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona (8 de març), enguany el Servei d’Informació i Atenció a les Dones Gironès-Salt del Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt ha organitzat, juntament amb l'Àrea d'Integració i Convivència de l'Ajuntament de Salt, el 1er Concurs d’Instagram per a l’equitat de gènere. Fins el
5 de març de 2018, de forma individual o en grup, tothom que ho desitgi pot participar enviant una fotografia a través de l’etiqueta #8Mgironessalt.
Concurs Euroscola 2018. XXIVª edició, centrada en la celebració el 2018 de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural, amb el lema “El nostre patrimoni: on el passat
es troba amb el futur". Hi poden participar tots els centres escolars d'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), Batxillerat o Cicles de Formació Professional de
Grau Mitjà establerts al territori nacional. Els equips podran començar el treball tan bon punt s’hagin inscrit al concurs i hauran d'exposar el projecte a través del
blog que hagin creat. El termini de tancament del blog s’acaba el 12 d'abril.
Recordatori: Concurs Ser Jove Avui, en el marc del projecte europeu PROMISE, sobre participació juvenil i innovació social. Es tracta d’un concurs en el que
animen a joves entre 15 i 30 anys a explicar els obstacles i/o problemes amb els que es troben, o realitats que els agradaria canviar i millorar a partir d’iniciatives
individuals o col·lectives. Per participar al concurs es demana que facin una producció audiovisual, fotografies, àudios, textos o dibuixos en el que ho expliquin i així
podran optar a un premi valorat el 600 euros. Data límit per a participar: 28 febrer de 2018
Recordatori: En el marc del programa TLN Mobilicat, Nexes gestionarà un projecte d'enviament de 20 joves inscrits/es al programa de Garantia Juvenil a fer una
estada de pràctiques de 14 setmanes a Itàlia o Portugal. La selecció i les entrevistes a les persones seleccionades es realitzarà entre el 22/1/2018 al 28/2/2018.
Recordatori: L'empresa H & M convoca pràctiques remunerades per a estiu de 2018 a la seva seu d'Estocolm (Suècia) a través del seu programa Design
Student Placement Summer, dirigit a estudiants que estiguin cursant la seva formació en Moda o Disseny a la universitat. Les pràctiques ofereixen tres mesos de
contracte, del 4 de juny al 31 d'agost de 2018, La data límit per enviar-és el 28 de febrer de 2018.
Recordatori: Premis Fundació MAPFRE: la Fundació MAPFRE engega una nova edició d’aquests premis amb l'objectiu de reconèixer el compromís social i la
tasca de persones i institucions que busquen millorar la societat. Recepció de projectes fins a l'1 de març de 2018. Els premis estan dotats amb 150.000 euros i
cada guardó amb 30.000 euros.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
L’Oficina Jove del Baix Empordà organitza el 1r cicle de xerrades per a joves i famílies “La caixa d’eines”, que tindrà lloc durant el primer semestre de 2018
La propera sessió del 7è cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón” organitzat per l’Oficina Jove del Gironès-Estació Espai Jove, per tal d’informar
els i les joves interessats/ades en viure una experiència a l’estranger per treballar, estudiar o millorar els seus idiomes. serà la sessió ESTADES A AUSTRÀLIA, el
proper dimecres 28 de febrer, de 19 a 21h, a l’Estació Espai Jove. Sessió a càrrec de Marta Moreno de l’agència Go Study Australia. Activitat gratuïta, cal
inscripció prèvia
Jornada Accés als estudis i continuïtat formativa prèvia al Saló de l’Ensenyament, organitzada pel Departament d’Ensenyament el proper 6 de març de 9.00
a 15.00 hores, a l’Auditori de l'Edifici Vèrtex al Campus Nord de la UPC. Inscripcions fins al 23 de febrer de 2018.
El Servei de Prevenció i Mediació de Conflictes del Consorci de Benestar del Gironès-Salt, gestionat per VINCLE, organitza el 9 de març de 2018, de 10h a 13h,
una jornada tècnica en mediació sota el títol “Mesures Alternatives a la Sanció per a Joves Menors”. Serà a l’Hotel d’Entitats de Girona (C/ Rutlla, 20-22), Cal
inscripció prèvia.
Recordatori: Activitat formativa adreçada a professionals de joventut i finançada pel programa Erasmus+: TYE - Tools for Youth Exchanges, del 9 al 15 d'abril a
Mollina, Málaga. (Termini: 25 de febrer de 2018)
Recordatori: Sessió formativa “El què, el com i el quan del teu CV”, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG, el dilluns 26 de febrer, de 9 a 11h, al Campus
Montilivi – Biblioteca - Sala Ernest Lluch. Activitat gratuïta. Cal inscripció. Places limitades (màxim 40 participants)
Recordatori: Sessió formativa sobre “Tests Psicotècnics”, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG, el dimarts 27 de febrer, de 16 a 18h, al Campus
Montilivi – Biblioteca - Sala Ernest Lluch. Activitat gratuïta. Cal inscripció. Places limitades (màxim 40 participants)
Recordatori: Sessió formativa “Com superar una entrevista de treball”, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG, el dijous 28 de febrer, de 12 a 14h, al
Campus Montilivi – Biblioteca - Sala Ernest Lluch. Activitat gratuïta. Cal inscripció. Places limitades (màxim 40 participants)
Recordatori: Taller sobre Moodle de l’EAPC: dissenya i administra una plataforma de formació en línia (curs on-line). Termini fins el 5 de març de 2018

U

NOTÍCIES DESTACADES

U

Butlletí Eurodesk febrer 2018
077 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya

Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
Pòster de respecte als drets LGBTI i el deure d’intervenció dels treballadors públics
Publicats el resultats de les entitats que han rebut finançament de l’Erasmus + Esport al 2017
Nota informativa en relació a la qualificació professional del personal auxiliar d’atenció a persones en situació de dependència
La bretxa salarial a Catalunya és del 23,9%
Treball, Afers Socials i Famílies destina més de mig milió d'euros a combatre la desigualtat salarial de gènere
Ensenyament ingressa a l'Aliança Europea per a la Promoció de l'FP dual, promoguda per la Comissió Europea
Més enllà de l'associacionisme tradicional
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Història d’en Tasif, que va creuar més de 10 països cercant refugi
El proper 28 de febrer finalitza el termini perquè les organitzacions no lucratives presentin el Model 347 davant l’Agència Tributària
Estudi: enquesta sobre context polític a Catalunya (2018)
Si sou parella estable, però no esteu casats, us podeu inscriure al registre de parelles estables. Consulteu els requisits d'inscripció

U

ENLLAÇOS D’INTERÈS

U

Coordinació Territorial de Joventut a Girona
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
Pla d’actuació de Polítiques de Joventut de la Generalitat de Catalunya 2017 - 2020
Formació contínua de la Direcció General de Joventut 2016
Catàleg de serveis de la XNEJ
Cartera de serveis per a la XNEJ
JoveCat
E-Joventut
Garantia Juvenil
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
Observatori Català de la Joventut
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Xarxes Socials Joventut
Xarxanet.org. Entitats i voluntaris per un món millor
Adolescents.Cat
Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
Bones Pràctiques en l'Àmbit de la Joventut
Renda Garantida de Ciutadania
Viquillibre Estratègies de millora educativa
Viqui Guia Jove
Equipats per a la vida
Guia per al desplegament operatiu de la qualitat de l’atenció jove. XNEJ
Taula de Referents Europa Jove de Girona
Portal #fonsUECat
Erasmus+ - Jove.cat
Erasmus+
MONCAT: Feina a Catalunya i al món
Web Europa Direct UdG-Girona
Treballar a Europa. XARXA EURES
Eurodesk
Oficina Jove de l'Alt Empordà
Oficina Jove del Baix Empordà
Oficina Jove de la Cerdanya
Oficina Jove de la Garrotxa – L’Ideal
Garrotxa Jove
Oficina Jove del Gironès. L'Estació Jove
Oficina Jove del Pla de l’Estany – Cal Drac
Oficina Jove Ripollès
Oficina Jove de la Selva
Xarxa Treballem amb Joves (XTJOV)
Grup de Facebook – Xarxa Treballem amb Joves
Sala de premsa. Generalitat de Catalunya
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Aquest correu el rebràs tots els divendres fins que tinguem una nova interfície autoritzada pel Puntual de Joventut, excepte en període de vacances, que pot
canviar la seva periodicitat (juliol-agost, setmana santa o Nadal).
En cas que vulguis fer saber cap acte o activitat del teu municipi o comarca perquè ho incloem al correu electrònic dels divendres, pots fer-nos-ho saber fins el
mateix divendres a les 10h a joventut.girona.tsf@gencat.cat
En cas que vulguis donar-te de baixa com a subscriptor/a, respon aquest correu notificant-ho i et traurem de la llista de distribució.
En cas que creguis que algú o alguna persona podria estar interessat/ada en rebre’l, reenvia-li aquest correu electrònic i informa’l/la que pot demanar-nos l’alta
com a subscriptor enviant una petició a joventut.girona.tsf@gencat.cat. Gràcies
HU
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