PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

02/02/2018

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

AVISOS

U

H

És temps de Carnestoltes!

Avui 2 de febrer, a les 17:30h, s’inaugura el nou Espai Jove l’Escorxador de Cassà de la Selva

Ahir 1 de febrer es van obrir 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. Les inscripcions estaran
obertes fins el 28 de febrer de 2018

El 5 de febrer (a les 12h) acaba el termini de preinscripció al programa VACANCES EN FAMÍLIA 2018

El 6 de febrer és el Dia de la Internet més segura (Safer Internet Day, #SID) a tot el món, enguany amb el lema “Crea, connecta i
comparteix amb respecte: una Internet millor comença amb tu”

La plataforma KABUA convoca el 4t concurs “Joves per canviar el món” adreçat a joves d’entre 12 i 18 anys. Es pot participar
en grup que pot ser de tres persones o fins i tot un grup de classe. Les inscripcions són en línia a través de la pàgina web del
concurs. El termini finalitza el 20 d’abril de 2018

Els i les tècnics/es de la Selva estan preparant la II edició de la jornada de delegats que es farà el proper 9 de febrer a Sils

L'Institut Català de les Dones inicia una campanya de prevenció i detecció de les violències sexuals, que consisteix en dues
publicacions electròniques: “Les dones tenim dret a viure de forma lliure i sense por” (adreçada a dones) i “Alt i clar: Els
homes rebutgem les violències sexuals” (adreçada a homes)

Informe de l’Observatori Català de la Joventut: Enquesta de població activa (EPA) - 4t trimestre de 2017. “Continua la creació
neta d’ocupació i la caiguda de l’atur juvenil”

Primer “Foro Binacional de Juventud España-Portugal”, a Cascais (Portugal), del 2 al 3 de març. Està previst que participin
joves d’Espanya i Portugal amb l’objectiu de debatre i elaborar propostes innovadores en l’ocupabilitat juvenil. Cal que facin la
seva sol·licitud abans del dia 15 de febrer

Recordatori: El 8 de febrer, DIXIT Girona programa una conferència per donar a conèixer diferents projectes de foment de la
participació juvenil en l'àmbit de l'educació formal així com experiències en primera persona (Delegats i delegades en 3D de
l'Agència Catalana de la Joventut, Servei Comunitari del Departament d'Ensenyament). Places limitades. Cal inscripció prèvia

ERYICA (Agència Europea d’Informació i Assessorament per als Joves) estrena nova pàgina Web
Recordatori: Ampliat el termini fins al 9 de febrer per a contestar l’enquesta que ERYICA (Agència Europea d'Informació i
Assessorament Juvenil) realitza adreçada als joves d’entre 15 a 29 anys, per tal de saber l’opinió dels serveis d’informació
juvenil

Recordatori: Comença la campanya als Camps de Solidaritat de SETEM per l'estiu 2018. Sessions informatives obligatòries que
es realitzen a la demarcació de Girona: a l’Ideal-Oficina jove de la Garrotxa (Olot) el 9 de febrer a les 19 h; a l’Oficina Jove del
Gironès-Estació Espai Jove de Girona el 21 de febrer a les 19h; i a l’Oficina Jove de l’Alt Empordà el 10 de març a les 18h

Vídeo: Projectes i Serveis a l’Oficina Jove de la Selva
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Pla de Mobilitat de la Cambra de Comerç de Girona, emmarcat dins el Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE). Dissenyat per millorar l'ocupabilitat
dels joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil a través d'accions que fomenten la mobilitat transnacional en el territori de la Unió Europea.
Possibilitats de pràctiques en institucions, organismes i agències de la Unió Europea – Butlletí informatiu núm 32 (1 de febrer 2018)
Ofertes d'ocupació en institucions, organismes i agències de la Unió Europea - Butlletí informatiu núm 42 (1 de febrer 2018)
Videopèsols 2018: 3a Mostra de Curts de Caldes d’Estrac. Certamen audiovisual emmarcat en la 24a Pesolada a Caldes d’Estrac, amb el qual es convoca a
creadors i creadores perquè realitzin obres en vídeo que tinguin com a element comú el pèsol i, al mateix temps, s’inspirin en la població i l’entorn de Caldes
d’Estrac. Termini de presentació fins el 10 de febrer de 2018.
Road Trip Project: selecció de 8 joves per viatjar per Europa durant un mes amb les despeses pagades, amb l’objectiu de gravar el viatge i crear una road movie
que es podrà visualitzar en línia un cop finalitzi la iniciativa. El termini per a sol·licitar ser candidat finalitza l’11 de febrer de 2018.
Innovation Competition Contest: l’Associació Mundus i l'Estació Espai Jove de Girona, a través del projecte LACE for SDG, busca un grup de joves de les
províncies de Barcelona i Girona amb idees per contribuir a un planeta més sostenible i una societat millor. Les candidatures s’han de presentar abans del 15 de
febrer de 2018. En cas de ser seleccionat, es participa d’un curs de formació internacional a Bulgaria (Abril 2018) i s’aconsegueix un finançament de 1.000€ per a
implementar la idea del projecte
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: “Ficcions”: Concurs literari en català adreçat a joves de tots els territoris de parla catalana, des de 3r i 4t de l’ESO fins a Batxillerat i cicles
formatius, organitzat per l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC). Inscripcions fins al proper 6 de febrer de 2018
Recordatori: Convocatòria_Comissió Europea: Concurs de vídeos per incrementar la conscienciació vers la violència sobre les dones. Termini fins al 10 de
febrer de 2018
Recordatori: 6a edició dels premis Mobile Learning Awards per als centres educatius. Concurs que premia les iniciatives educatives a través de dispositius
mòbils, i que s’emmarca dins del programa mSchools El període d’inscripció finalitza l’11 de febrer de 2018
Recordatori: XXIII Concurs artístic i literari dels Amics de la Unesco de Girona. Aquest any el tema és sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) que conformen l’Agenda 2030. Diferents modalitats i nivells. El termini d’admissió finalitza el 12 de febrer de 2018.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Oferta formativa de la Fundació Paco Puerto (centre de formació de Comissions Obreres) amb cursos subvencionats durant els mesos de gener i febrer de 2018
dirigits a treballadors/es ocupats/des i aturats/des: Girona
Oferta formativa de la Fundació Paco Puerto (centre de formació de Comissions Obreres) amb cursos subvencionats durant els mesos de gener i febrer de 2018
dirigits a treballadors/es ocupats/des i aturats/des: Olot
Prova específica d’accés als ensenyaments esportius. Inscripció a esquí alpí, hípica i surf de neu. Del 2 al 15 de febrer de 2018.
Activitat formativa adreçada a professionals de joventut i finançada pel programa Erasmus+: The Sound of Music IV, del 25 d'abril a l'1 de maig a Laugarvatn,
Islàndia. (Termini: 15 de febrer de 2018)
Activitat formativa adreçada a professionals de joventut i finançada pel programa Erasmus+:Let’s Get It On! A Contact-Making Seminar for Youth Exchanges,
del 16 al 20 d'abril a Dublin, Irlanda. (Termini: 16 de febrer de 2018)
Activitat formativa adreçada a professionals de joventut i finançada pel programa Erasmus+: Communication Matters TC III, del 22 al 28 d'abril a Budapest,
Hongria. (Termini: 18 de febrer de 2018)
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)
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
Recordatori: Obertes les inscripcions al 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. El cicle es realitzarà del 31
de gener al 4 de juliol de 2018
Recordatori: Curs en clau d’humor: L’adolescència: una mirada positiva, organitzat pel CEESC - Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya. Els
dijous 8, 15 i 22 de febrer, de 10 a 14h, al Centre Cívic La Mariola. Artur Mor, 1. Lleida.
Recordatori: ACTIC: certificat acreditatiu de la competència digital que avalua els coneixements i les habilitats en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la
comunicació. Només cal tenir més de 16 anys i es pot presentar la sol·licitud en qualsevol moment
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NOTÍCIES DESTACADES

U

Butlletí A l'Abast, núm. 441
074 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
La Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil de la Generalitat atén més d'1,5 milions de consultes el 2017
La Direcció General de Joventut reforça la prevenció contra l'abús sexual infantil en les activitats d'educació en el lleure
Treball, Afers Socials i Famílies crea una gestora de casos per abordar en sensellarisme de joves a Girona
Resum i materials de la presentació PROJECTE HEBE el passat 13 de desembre 2017, on es van presentar els primers resultats de la investigació sobre
apoderament juvenil assolits en la primera fase del projecte.
Youth Wiki i youthpolicy.org, webs clau per les polítiques de joventut
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La Garantia Juvenil, iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil
L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) fa un recull de formacions que recomana als i les professionals de
joventut, actualitzada de gener a abril de 2018, amb descomptes per sòcies i socis de l'AcPpJ
Quines són les noves despeses que es poden deduir els autònoms?
Es posa en marxa l'estudi sobre el voluntariat a Catalunya. La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC), en el marc de la Llei 25/2015, de 30 de
juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme, vol analitzar el desplegament de la mateixa i com s'està desenvolupant al si de les entitats. Les persones
voluntàries poden participar-hi de forma online.
Escola i salut mental: Projecte 'What's Up! Com vas de salut mental?'

Contra el tabú i l'estigma de la salut mental entre joves

Ensenyament potencia amb el projecte europeu REFRAME joves amb alta qualificació en llocs de treball dels sectors mecatrònic i d'automatització

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
Jungla jove – Web de l’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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