PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

02/09/2016

Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines
En període de vacances d’estiu el Puntual tindrà periodicitat mensual. El proper butlletí el rebreu el 16 de setembre de 2016, i després ja tindrà l’habitual periodicitat setmanal

AVISOS
U

U

H

El Govern aprova la reestructuració de Treball, Afers Socials i Famílies per simplificar-ne el funcionament i l'organització

Joventut i l'Associació Diomira presenten les obres del concurs Clic de Fotoperiodisme Jove 2016 a Perpinyà
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, D.Bassa, visitarà demà dissabte la mostra Clic’16 de fotoperiodisme jove

Nova edició del programa “Delegats i Delegades en 3D” als instituts de Catalunya. Preinscripcions fins al 27 de setembre

Preinscripció a les Escoles Oficials d’Idiomes: El termini finalitza el 5 de setembre

El 9 de setembre és el darrer dia per a sol·licitar la subvenció per a ens locals de menys de 20.000 hab. per a projectes
d’activitats adreçades a joves, convocades per la Direcció General de Joventut.

Tres convocatòries de subvencions obertes per incentivar la contractació de joves
El 15 de setembre és el darrer dia per a sol·licitar la subvenció per fomentar la contractació en pràctiques de persones
joves per als ajuntaments, consells comarcals o entitats sense ànim de lucre. El criteri per atorgar les subvencions i
finançar els contractes laborals sol·licitats és l’ordre d’entrada de la sol·licitud fins a esgotar el crèdit disponible

El 9 de setembre és el darrer dia d’inscripció a la formació BLOC II: ESTUDIAR I VOLUNTARIAT A L’ESTRANGER, que
l’Agència Catalana de la Joventut organitza, amb la col·laboració del Centre Europa Jove, el 14 de setembre, de 10 a 14h
En aquest enllaç es pot consultar la resta del calendari de formacions

El 18 de setembre és el darrer dia per inscriure's al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat. Es pot sol·licitar un dels
tres ajuts que cobreixen el 50% de l'import

Calendari de Tallers formatius de la Viqui Guia Jove. Independentment del territori al qual es treballi, es pot anar a
qualsevol dels tallers formatius que s’ofereixen arreu de Catalunya i escollir entre una de les dues temàtiques proposades.
Taller formatiu "16xU la Guia Jove de prop" a Celrà, el 29 de setembre, de 10 a 14h. Termini d’inscripció fins el 26/9
Taller 1: La gestió de l'equipament
Taller 2: La gestió del conflicte

Un any més, l’AcPpJ presenta les jornades de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut, que enguany proposen quatre
temes clau: les polítiques socials, el treball emocional, la cultura i el treball comunitari
Polítiques de joventut; polítiques de risc, a Tortosa, el 27 de setembre, 11:00h. Centre Cívic de Ferreries
El treball emocional amb els joves: a Olot: 4 d’octubre, 11:00h. Oficina Jove de la Garrotxa
Es pot fer política de joventut sense fer cultura?: a Manresa: 25 d’octubre, 11:00h. Oficina Jove del Bages
Com es fa treball comunitari en Joventut?: a Balaguer: 8 de novembre, 11:00h. Consell Comarcal de la Noguera

Congrés Internacional XXIX Seminari Interuniversitari de Pedagogia Social. "Pedagogia social, joventut i transformacions
socials", organitzat per la UdG, el 14, 15 i 16 de setembre de 2016, a l’Auditori-Palau de Congressos de Girona

Seminari "Joves, canvi social i ruptura generacional", el 14 i 15 de desembre a Barcelona, organitzat per l'Observatori
Català de la Joventut. Les inscripcions es podran realitzar del 15 de setembre al 15 d’octubre.
1/4

U

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 1aa quinzena de setembre 2016
Document sobre la recerca d'ocupació en la recollida de fruita i la verema 2016 a França
Oferta de treball d’una empresa de transport de Balaguer que necessita uns 15 conductors de tràiler disposats a fer viatges internacionals
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca: Convocatòries d’ajuts en termini:
Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris. Termini fins al 17 d'octubre de 2016
Acreditació econòmica MATRC i Beca EQUITAT curs acadèmic 2016-2017. Termini fins al 15 d'octubre 2016.
Préstec per al finançament de la matrícula dels estudis universitaris per al curs 2016-2017. Terminis: per matrícules anuals i 1r semestre el 30
d'octubre; per matrícules 2n semestre el 31 de març de 2017
Ajuts per a fer cursos de terceres llengües del sistema educatiu català i haver assolit el nivell B1 o els subnivells B2.1 o B2.2 del Marc europeu comú de
referència per a les llengües. Termini fins al 30 de setembre de 2016.
Ajuts per a estudiants que hagin iniciat per primera vegada estudis de grau, a partir del curs 2014-2015, i hagin superat la prova CLUC el curs 20152016 amb un nivell de B2. Termini fins al 30 de setembre de 2016.
Ajuts per a la matrícula universitària d’estudiants de doble grau d’educació infantil i primària d’una universitat pública. Termini del 12 de setembre fins al
17 d’octubre de 2016.
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris. Termini de sol·licitud fins al 3 d'octubre de 2016
Bòlit Centre d'Art Contemporani (Girona) - Convocatòria Oberta La Volta. L’Ajuntament de Girona convoca un procés de selecció de projectes i persones
que formaran part d’una llista d’espera de places vacants del projecte La Volta de Sant Narcís que es beneficiarien de la utilització d’espais compartits per a la
incubació d’iniciatives emprenedores del sector creatiu/cultural de Girona (indústries creatives) i de l’ús de parades del mercat Art Km0. Cada mes es
valoraran les candidatures rebudes i es publicarà la llista d’espera vigent. Resolució el primer dia hàbil de cada mes
La Fundació Bofill busca un 1 tècnic/a de suport a projectes d’innovació educativa per l’àrea de programes. Data límit fins el 5 de setembre 2016
La Fundació Bofill busca un 1 cap de projectes. Data límit fins el 5 de setembre 2016
Convocatòria de la 2a edició del Concurs de Cantautors/es Monocicle Ribes. Període d’inscripció fins al 8 de setembre de 2016
Concurs del cartell de les Fires de Sant Narcís 2016 de Girona. El termini de presentació dels treballs finalitza el 9 de setembre de 2016
Beques de suport a la promoció turística de la marca Catalunya. Es tracta d'un programa de beques de suport a les accions promocionals i a la
comercialització de productes turístics, per tal de formar persones qualificades en aquests àmbits mitjançant la realització de pràctiques als centres de
promoció turística de Catalunya. El termini per sol·licitar la beca finalitza el 15 de setembre de 2016.
Nous processos de selecció de la Xarxa EURES: professorat de secundària per treballar a Anglaterra. La data límit de presentació de candidatures és
el 19 de setembre de 2016
Convocatòria d'ajuts de la Fundació ONCE en el marc del Programa Operatiu d'inclusió social i economia social 2014-2020. La Fundació ONCE
convoca aquests ajuts per tal de possibilitar la participació en el cofinançament europeu a entitats de la discapacitat, mitjançant projectes que s'emmarquin en
els àmbits d'intervenció del Fons Social Europeu. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28 de setembre del 2016.
Convocatòria 2016 del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la concessió de les subvencions del Programa "Fem Ocupació per a Joves” per
a la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals, per afavorir la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys. El termini de
presentació per a les entitats promotores serà de l’1 al 15 de setembre de 2016.
Convocatòria 2016 del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la concessió de les subvencions del Programa “Joves per l’Ocupació” per a la
realització de projectes que desenvolupin accions ocupacionals integrades que facilitin la inserció laboral i la qualificació de les persones joves desocupades
d’entre 16 i 25 anys. Les entitats locals han de presentar les sol·licituds del 15 al 30 de setembre de 2016.
II Certamen de relats curts "DRETS HUMANS" convocat per Amnistia Internacional Andalusia. Termini de presentació fins el 30 de setembre de 2016
Ja estan disponibles, a la web de l’Agència Nacional Espanyola, els formularis per presentar projectes per a la tercera i última ronda de 2016 del
programa Erasmus+. El termini de presentació finalitza el 4 d’octubre a les 12.00 h (hora de Brussel·les).
La Fundació Pluralismo y Convivencia engega les Convocatòries 2017 d'ajuts per a les activitats de caràcter cultural, educatiu o d'integració social que
duguin a terme les entitats, comunitats religioses i llocs de culte de confessions minoritàries. El termini de sol·licitud finalitza el 10 d’octubre de 2016
Per tal de promoure l’escriptura entre els joves, oferint un espai de participació i creació artística, l’Ajuntament de Girona convoca el IV Concurs de relats de
terror de la Marfà. Els treballs es poden enviar fins a les 12:00h del dia 22 d’octubre del 2016.
EURECAT convoca un programa plurianual de 100 places, per a la realització de pràctiques professionals per estudiants i titulats universitaris, o de
cicles formatius de grau superior o FP Dual, que vulguin tenir la seva primera experiència en el món empresarial i tecnològic. Hi ha dues modalitats de
contracte en funció de si ets titulat/da o estudiant. Per a la convocatòria 2016-2017 s’obriran quatre períodes d’inscripció i incorporació. El segon període
d’inscripció comença el 12 de setembre i finalitza el 31 d’octubre de 2016
Recordatori: Diverses convocatòries obertes d’estades de pràctiques remunerades a les institucions europees entre els mesos de gener i juliol de 2017.
Els terminis de sol·licitud varien segons l’institució, i són entre el 31 d’agost i 31 d’octubre 2016
Recordatori: Beques de l’Agència Catalana de Turisme 2017 per realitzar una estada pràctica a l’estranger. Es tracta d'un programa de beques de suport
a les accions promocionals i a la comercialització de productes turístics, per tal de formar persones joves qualificades en aquests àmbits mitjançant la
realització de pràctiques als centres de promoció turística de Catalunya. El termini per sol·licitar la beca és fins al 15 de setembre de 2016.
Recordatori: Premi de Dansa de l'Institut del Teatre 2016. L'Institut del Teatre convoca una nova edició d'aquest premi amb l'objectiu de potenciar el treball
dels joves creadors i intèrprets, oferint-los un ajut a la producció i a l'exhibició per tal de donar-los a conèixer i facilitar així la seva inserció laboral. Termini de
presentació de sol·licituds de l'1 al 15 de setembre de 2016,
Recordatori: Dins el cicle "A la carretera. Cicle sobre viatges" de les Biblioteques de Girona s’organitza el Concurs a Instagram: Els camins del teu
viatge, fins el 15 de setembre. Cal publicar a Instagram una fotografia de les carreteres, els camins, els corriols o els carrers per on viatgis aquest estiu amb
l'etiqueta #bibliotequesalacarretera. La fotografia guanyadora del concurs serà la imatge del cartell del Cicle "A la carretera" de l'any següent.
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Recordatori: La Secció de Joventut de l’Ajuntament de Lloret de Mar, a través d’ELS BUCS D’EL PUNTET, organitza la 1ª edició del concurs SONABUCS..
Podran participar al concurs bandes i solistes de qualsevol estil musical i de qualsevol municipi que no disposin d’un contracte discogràfic o d’una carrera dins
del marc de la indústria musical. El termini per fer arribar el material, conjuntament amb el full d’inscripció, acaba el 20 de setembre de 2016
Recordatori: Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ 2016) El termini de presentació de sol·licituds és fins el 22 de setembre
de 2016 inclòs per a tots els cursos.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Des de dijous 1 de setembre i fins diumenge 4 de setembre se celebra la Palamós Lan Party, una festa, oberta a tothom, dedicada a donar a conèixer,
aprendre i gaudir de la nova tecnologia. L’activitat és organitzada per l’entitat Palamós Tecnofan i el Departament de Joventut de l’Ajuntament de Palamós i
tindrà a la Nau polivalent dels “50 metres”, ubicada a la plaça del Suro.
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Girona ha publicat el 4t Cicle de Tallers de Mobilitat Internacional per a joves EL RODAMÓN, que començarà el 22
de setembre i acabarà el 24 de novembre de 2016.
Forma't i participa 2016-2017!: oferta formativa de l'Àrea de Joventut de Santa Cristina d’Aro
3a Cursa de la Dona Girona el 2 d’octubre de 2016. Inscripcions obertes. Entrenaments cada dimarts a Fontajau, a les 19.30 h
“Trenquem tabús. Parlem de suïcidi”: Jornada-taller organitzada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya juntament amb Obertament, emmarcada
dins la campanya de sensibilització que iniciaran el 10 de setembre en motiu dia mundial per a la prevenció del suïcidi. Dirigit a totes aquelles persones joves
interessades en aprofundir en la salut mental i la problemàtica del suïcidi juvenil des d’una perspectiva desestigmatitzadora. Tindrà lloc el 26 de setembre
entre les 18:00h i les 20:30h, a la Facultat de Medicina de l’Hospital Clínic de Barcelona. Inscripcions online.
"Mirades Creuades: Joventut, gènere i interculturalitat": Nova formació gratuïta sobre gènere organitzada pel Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya juntament amb l'Institut Català de la Dona i en col·laboració amb l'Associació Candela i el Centre d'Estudis Africans, Dirigida especialment a
membres d'entitats juvenils i del moviment associatiu en general. Tindrà lloc els dimarts 4, 11 i 18 d'octubre a LaFede.cat (Barcelona) de 17.30h a 21.00h.
Inscripcions online fins el 26 de setembre.
Recordatori: En el marc del cicle de monogràfics GESTIONA EL TEU TALENT EN LA RECERCA DE FEINA. organitzat pel Servei Municipal d'Ocupació de
l’Ajuntament de Girona sobre com potenciar el talent personal en la recerca de feina. Els dies 27, 28 i 29 de setembre, de 16 a 19h, es dur a terme la sessió
POTENCIA LA TEVA MARCA PERSONAL A L’ENTORN 2.0, a càrrec de Ferran González de Ferran Tucoach. El cicle es realitza al Centre Cívic Barri-Vell
Mercadal. No cal inscripció prèvia.
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NOTÍCIES DESTACADES
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Registre de grups d'interès
Dades d'atur per comarques i municipis – agost 2016
Josep Ginesta: "L'increment de l'atur a l'agost ens recorda que continua la crisi del mercat de treball"
Treball, Afers Socials i Famílies, i Cultura signen un conveni per al suport a la creació emergent
La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC), per encàrrec del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC),
posa fil a l'agulla a la històrica reivindicació del sector de fer possible una finestreta única registral per a les entitats.
Tornada a l'escola: El nou curs s’estrenarà amb 1.570.011 alumnes matriculats, 66.461 docents i un model millorat de beques menjador
El Departament d'Ensenyament presenta materials formatius per a docents de l'escola rural
El Tercer Sector català es projecta al món: La FOCIR reparteix 100.000 euros a través dels Ajuts DIPLOCAT entre 48 entitats.
La majoria de les entitats socials catalanes volen rebre suport en mobilitat
Bones pràctiques en actuacions cíviques, comunitàries i de voluntariat

ENLLAÇOS D’INTERÈS
U

U

Coordinació Territorial de Joventut a Girona
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
Formació contínua de la Direcció General de Joventut 2016
JoveCat
E-Joventut
Garantia Juvenil
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
Observatori Català de la Joventut
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
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
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

3/4

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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