PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

02/03/2018

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

AVISOS

U

H

8 de març: Dia Internacional de les Dones
Veus que no veus: Campanya del 8 de març de 2018
YounGIRL Talent, la nova acció del Consell Comarcal del Gironès per captar el talent de la comarca dedicat a les dones. El
concert es farà el dijous 8 de març a les 19.30 h a La Cooperativa de Sarrià de Ter

El dissabte 10 de març, d'11h a 13h, s’inaugura el nou servei de Punt de Salut Jove de l'Oficina Jove del Pla de l'Estany - Cal
Drac. Un servei confidencial i gratuït per a joves fins a 26 anys, que s’oferirà presencialment els dimarts i dijous de 17h a 19h, i
també telemàticament

Dissabte 10 de març és el darrer dia d’inscripció a la convocatòria d’artistes de 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
De 1 al 3 de juny de 2018 se celebrarà el 13è Festival Inund’art - Mostra i trobada d’art a Girona

Dissabte 10 de març de 2018 és el darrer dia per presentar-se a la convocatòria “Art Pertot”

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

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)

Saló de l’Ensenyament a Barcelona, del 14 al 18 de març
Primer Saló de l’Ocupació Juvenil a Barcelona, del 14 al 16 de març, de 10h a 19h a la Fira de Barcelona
Saló Expojove 2018 a Girona, del 11 al 14 d’abril

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
Preinscripcions per cursar batxillerat

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

Vídeos religions: Entrevistes a joves membres de les tretze principals confessions religioses amb presència a Catalunya

“El racisme embruta”, vídeo i guia didàctica - Material de la campanya contra rumors racistes i xenòfobs que es va fer com a
resposta d’una demanda del Pla Local de Joventut 2017-2020 de l’Ajuntament de Vic

“Sexis” és un webdoc sobre la sexualitat en l’edat adolescent

Vídeo de la Jornada de delegats d’ESO a Oficina Jove de la Selva
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U

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 1a quinzena de març de 2018
Possibilitats de pràctiques en institucions, organismes i agències de la Unió Europea – Butlletí informatiu núm 34 (1 de març 2018)
Ofertes d'ocupació en institucions, organismes i agències de la Unió Europea - Butlletí informatiu núm 44 (1 de març 2018)
El concurs de grups emergents de les Comarques Gironines, el Destaca’t, arriba a la desena edició. El termini d’inscripció és fins el dia 5 de març. El concurs
consta de vàries semifinals a diferents municipis del territori gironí i el guanyador es decidirà a la gran final, que serà el 29 de juny a la Sala la Mirona de Salt. El
grup que guanyi la final podrà participar en el Música Jove, en el marc de l’Acampada Jove 2018 el mes de juliol.
Activitat formativa del programa Erasmus+ adreçada als professionals de joventut: Youth work against violent radicalization: The role of democratic
competences – part 1, del 9 al 12 d'Abril aUtøya, Noruega. Les sol·licituds s’han de fer arribar per correu electrònic. Termini: 5 de març de 2018. Totes les
despeses estan finançades per Erasmus+
Prova per obtenir el títol de baccalauréat per als alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat. Termini d’inscripció fins el 9 de
març
Activitat formativa del programa Erasmus+ adreçada als professionals de joventut: Shadow the culture, del 14 al 18 de maig, prop de Warsaw, Polònia. Les
sol·licituds s’han de fer arribar per correu electrònic. Termini: 19 de març de 2018. Totes les despeses estan finançades per Erasmus+
Activitat formativa del programa Erasmus+ adreçada als professionals de joventut: Take part and learn!, del 13 al 18 de maig a Merelbeke, Bèlgica. Les sol·licituds
s’han de fer arribar per correu electrònic. Termini: 20 de març de 2018. Totes les despeses estan finançades per Erasmus+
La Fundació Espavila engega la 7a convocatòria de les Beques Educar Fomentant l’Esforç, amb l'objectiu de promoure iniciatives que es duguin a terme a
Catalunya i en l’àmbit educatiu i lúdic de 0 a 18 anys, per promoure els valors de la cultura de l’esforç. Es podran presentar els projectes fins al dia 30 d’abril del
2018
Concurs_Comissió Europea #Ode2Joy Challenge: realitzar una versió de l’Himne de l’Alegria en el marc de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018. S’ha de
gravar la interpretació i compartir-la a les xarxes socials el dia 9 de maig (Dia d’Europa).
Premis Fundació BBVA 'Fronteras del conocimiento' 2018: nova edició d'aquests premis que reconeixen contribucions fonamentals en un ampli ventall de
camps del coneixement científic, la tecnologia, les humanitats i la creació artística. El termini de presentació de candidatures estarà obert fins a les 23 h del 28 de
juny de 2018.
Recordatori: 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.
Recordatori: 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.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Curs online de Gestió de conflictes a l’aula a través de tècniques de dinàmiques grupals (40 h), organitzat per la Fundació Sergide la Reconegut pel
Departament d’Ensenyament. La formació es pot cursar en un dels tres períodes següents: del 5 de març al 8 d’abril; del 2 al 29 de juliol; o del 5 de novembre al 2
de desembre.
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 NORUEGA: TROBA FEINA
D’ESTIU, el proper dimecres 7 de març, de 19 a 20:30h, a l’Estació Espai Jove. Sessió a càrrec de tècnics de L’Estació Espai Jove i de Carla Pérez, estudiant de
biotecnologia a la UdG. Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia
Sessió formativa “Com superar una entrevista de treball”, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG, el dimecres 7 de març, a les 12h, al Campus Montilivi
– Biblioteca - Sala Ernest Lluch. Activitat gratuïta. Cal inscripció. Places limitades (màxim 40 participants)
Jornada de portes obertes a l’Escola d’Art d’Olot, dissabte 10 de març, de 10:00h a 13:00h.
Jornada de mobilitat internacional a l’Oficina Jove de l’Alt Empordà, el dissabte 10 de març, de 18h a 20h
Construint Europa: quina Europa volen els joves? XXVII Jornada Europea al Parlament de Catalunya, dilluns 12 de març de 2018, a les 9h, Cal inscripció
prèvia.
Xerrada informativa Hiconnect a l’Oficina Jove del Pla de l’Estany – Cal Drac. El programa HiConnect permet els i les joves de la comarca del Pla de l'Estany
participar en un projecte de voluntariat en diferents albergs de joventut europeus. La xerrada tindrà lloc el dimarts 13 de març, a les 18h. Cal inscripció prèvia,
I Jornada d’Acció Social que porta com a títol: “El voluntariat com a eina de treball comunitari?”. Tindrà lloc el proper 14 de març de 9 a 13.30 hores a la
Sala d’Actes de la Facultat d’Educació i Psicologia. Cal inscripció prèvia.
L’exposició "Tempo: movimiento o pausa" es podrà visitar fins al 2 d’abril al Museu de la Mediterrània. És obra de Laura Bergillos, guanyadora de la Menció
Especial d’Art Jove de l’Inund’Art 2017
V Edició del Curs online "Competències Digitals per a Dones Joves", una formació en línia gratuïta per a l'obtenció de l'Acreditació Europea del Maneig de
l'Ordinador (European Computer Driving Licence, ECDL). D'abril a setembre de 2018, a través de la Plataforma del Campus de Formació de la Universitat d'Alcalá
d'Henares. Inscripcions fins al 23 de març de 2018
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
Recordatori: Certificats d'anglès dels nivells intermedi, avançat i C1 de les EOI. Convocatòria ordinària. Inscripció: del 5 al 9 de març de 2018
Recordatori: 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.
Recordatori: 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.
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U

NOTÍCIES DESTACADES

U

Butlletí d'Inf@ancia, núm. 105
EURES & YOU 02 | 2018
078 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
La directora general de Joventut, Marta Vilalta, inaugurarà la "1a Jornada Munixic" a Corbins, sobre l'arrelament dels joves al món rural
Treball, Afers Socials i Famílies destina més de mig milió d'euros a combatre la desigualtat salarial de gènere
Els Mobile Learning Awards 2018 premien vuit projectes sobre realitat virtual, videojocs, robòtica i programació
Com contractar persones refugiades
#FonsUECat ha renovat el portal dels fons europeus a Catalunya i el butlletí #FonsUECat per posar a l’abast de les entitats catalanes més eines de
suport perquè presentin els seus projectes a nivell de la Unió Europea.
La prova d’autodiagnosi del VIH ja està disponible a les farmàcies
Atenció entitats: canvis al facebook!

U

ENLLAÇOS D’INTERÈS

U

Generalitat de Catalunya. Govern de la República
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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