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AVISOS

3a Trobada de Xarxa 2015 dels professionals de joventut dels ens locals de les comarques gironines: “L’orientació en
mobilitat internacional. Repte de les àrees de joventut”. Serà el 13 d’octubre a la Casa de Cultura de Girona. S’organitza
amb la col·laboració de la Taula de Referents Europa Jove de Girona. El termini d'inscripció finalitza el dijous 8 d'octubre

Torna la campanya “Escena 25”: Espectacles d’arts escèniques o música en viu durant els mesos d’octubre i novembre
per a menys de 10 euros. Campanya dirigida als i les joves de 18 a 25 anys

”Ens ajudes a millorar el Jove.cat? T’escoltem!” La Direcció General de Joventut vol conèixer l’opinió dels usuaris sobre
els continguts del portal Jove.cat.

Recordatori: dijous 15 d’octubre acaba el termini per a les beques del Ministerio d’Educación, Cultura y Deporte per a
ensenyaments universitaris del curs 2015-16.

Curs gratuït en línea (MOOC) sobre Erasmus+: Joventut en Acció (Acció clau 1 - projecte de mobilitat de joves i
treballadors de la joventut). Es durà a terme del 2 al 29 de novembre de 2015. Cal inscripció online.

Consultar els Resultats definitius (inclosa l'ampliació de places) de l’ACREDITA’T 2015

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
1a edició a Catalunya de “Les idees es mouen” . Una iniciativa que promouen conjuntament Endesa i la Fundación Universidad-Empresa i que té
l'objectiu d'impulsar les idees dels universitaris/àries perquè arribin molt lluny. El 1r premi és de 3.000€ € i obtindrà una plaça en el programa d'iniciació
professional STEP (valorat en 10.700 €), amb pràctiques remunerades a Endesa. El 2n premi 1.500€ i el 3r 1.000€. El termini de recepció d’idees acaba el
16 d’octubre de 2015
Subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del
treball autònom i de l'economia social i cooperativa. Línia A: subvencions destinades a l’autoocupació dels joves inscrits al programa de Garantia Juvenil.
Línia B: subvencions per a la contractació de joves inscrits al programa de garantia juvenil per part de les persones autònomes, les empreses i entitats de
l’economia social i cooperativa. El termini de presentació és fins al 31 d’octubre de 2016.
Oberta la convocatòria 2015 de Subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació.
Destinades als ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, o les seves entitats dependents o vinculades, i a entitats privades amb o sense ànim
de lucre amb un mínim de 2 anys d’experiència en selecció de personal, valoració de llocs de treball i/o orientació professional. El termini de presentació de
sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació.
Concurs de música jove “Palau Ressona” de l’Espai Jove l’Escorxador de Palau-solità i Plegamans. Poden participar-hi solistes o grups joves, que
puguin oferir almenys vint minuts de repertori i que tinguin alguns dels seus components entre els 12 i els 30 anys. No poden participar-hi grups o solistes
amb contracte discogràfic o un disc editat. El termini d’inscripció finalitza el 23 d’octubre de 2015.
Nexes busca participants per la formació “Learning by travelling”, que es durà a terme a GAILLAC, Occitània, França, del 28 de novembre al 3 de
desembre de 2015.
Aracoop ofereix pràctiques professionals a empreses d’economia social i cooperatives
Programa Faro 2015/17 per a d'estudiants d'últims cursos de totes les universitats espanyoles. 600 pràctiques formatives de qualitat a empreses d’Europa,
Estats Units, Canadà, Àsia i Oceania. L'assignació d'ajudes es produeix de manera continuada durant 2015 i 2018, i la durada de les estades és d'entre 5 i
6 mesos.
Recordatori: Programa Noves Oportunitats de la Garantia Juvenil: ANUNCI de licitació d'un contracte de serveis mitjançant procediment obert (exp.
444/15): Servei de desenvolupament de programes de noves oportunitats en el marc del programa interdepartamental de noves oportunitats per a joves.
Termini de presentació d'ofertes fins el 8 d’octubre de 2015 a les 13h.
Recordatori: El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya obre convocatòria del Concurs 1%, seguint les recomanacions de Nacions Unides i l’exemple
del Fòrum Europeu de la Joventut, que destina un 1% del seu pressupost anual a un projecte de transformació global. La dotació econòmica d’enguany
equival a 4.118,28€. El termini per presentar la sol·licitud finalitza l’ 11 d’octubre del 2015.
Recordatori: “Felicita el Nadal a CINC": Concurs de disseny de CINC (Centre Internacional de Negocis de Catalunya). Aquest any es poden
aconseguir fins a dos premis: un a la millor postal de Nadal + calendari 2016 (premi 500€) i un altre a la millor felicitació nadalenca multimèdia (Premi 500€).
La data límit d'inscripció i de lliurament de propostes és el 12 d’octubre de 2015.
Recordatori: La Comissió Europea convoca subvencions per a projectes transnacionals per combatre l'assetjament sexual i la violència sexual
contra les dones i les nenes. El termini de sol·licitud finalitza el 13 d’octubre de 2015.
Recordatori: Concurs de fotografia ‘Apunta’t al Clic Mob’ dins la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que se celebra de l’11 al 18 d’octubre.
L’organitza el Departament de Territori i Sostenibilitat i consisteix en la publicació de fotografies sobre el transport i la mobilitat sostenible amb l'etiqueta
#mobilitat2015 a la xarxa Instagram.

1/2

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Dimarts 6 d’octubre, de 17 a 19h, es durà a terme la 2a sessió del segon cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" de l’Oficina Jove del
Gironès – Estació Espai Jove de Girona: “Simulacions d’entrevista en anglès”. Activitat gratuïta.
DIXIT Girona programa una conferència sobre la gestió de les emocions per ajudar els professionals dels serveis socials en la seva pràctica diària: "El
xantatge emocional: una eina de manipulació negativa", el dimecres 7 d’octubre, a les17:30h, a la Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola.
Conferència: Noves eines i estratègies per a la teva empresa a Twitter. Edifici CINC (c/ Güell 58 de Girona), el 8 d’octubre a les 18:30. Activitat gratuïta.
Cal inscripció.
Taller sobre l'ús del LINKEDIN de la Borsa de Treball de la UdG. Dimarts 13 d’octubre, de 12 a 14 hores (1a edició) i Dimarts 20 d’octubre, de 16 a 18
hores (2a edició). Campus Montilivi-Aulari Comú. Cal inscripció online.
Guia bàsica per a emprendre: El dia 14 d’octubre , de 16 a 18h, Girona Emprèn acull una nova sessió del cicle de xerrades ‘A Girona Emprèn parlem
de...’. La sessió, es realitza al Centre d'Iniciatives Locals. Cal inscripció prèvia.
Curs de 5 hores de Linkedin per empreses/emprenedors, organitzat per NEXES, el viver d'empreses de Forallac. Taller pràctic per crear una xarxa de
contactes. Tindrà lloc els dies 26 i 28 d’octubre, de 15 a 17:30h, a la Sala de Formació de Nexes. Preu de 10€
Nova convocatòria de cursos TIC tardor 2015. Gran varietat de cursos, incloent cursos en les tecnologies més demandades i de major reconeixement en
la indústria IT orientats als diferents perfils TIC.
Jornada de Prevenció i Mediació Comunitària a Girona, del Programa de prevenció i mediació comunitària (PMC) de la Direcció General d’Execució
Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil. Se celebra a l’Auditori Josep Irla de l’Edifici de la Generalitat a Girona, el 19 de novembre, de 9.15 a 14.15 h. Cal
inscripció online.
Pel Departament d’Ensenyament convoca les Proves específiques d'accés als ensenyaments esportius 2015-16. Dirigides a persones que volen
accedir a determinades especialitats dels ensenyaments esportius per obtenir un títol de tècnic/a esportiu.
Recordatori: El dissabte 3 d’octubre (10.30h), al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, i dins la XII Jornada Ernest Lluch, es parlarà de quin és
El valor de la cultura.
Recordatori: La Fundació Pere Tarrés i Didania organitzen el 3er Congrés del Lleure Educatiu els dies 16 i 17 d’octubre al CaixaFòrum de Barcelona.
Les inscripcions es poden realitzar fins al 6 d’octubre 2015, però si es fa abans del 24 de juliol s’aplica un descompte.
Recordatori: Tallers SIQ: Creemprenent! Emprenedores joves i creatives: Dins el L’Àrea de Qualitat en el Treball (Departament d’Empresa i Ocupació) i
l’Institut Català de les Dones organitza una formació adreçada a dones joves que estan en procés d’engegar un projecte o bé ja l’han posat en marxa. A
Girona se celebrarà el 6 i 9 d’octubre 2015, de 9:30 a 13:30h, a l’aulari de formació de l’Edifici de la Generalitat. Inscripció gratuïta online. Places limitades.

NOTÍCIES DESTACADES
Butlletí JOVE.CAT, núm. 190, setembre 2015
Butlletí DIXIT del Departament de Benestar Social i Família, núm. 140
Última actualització de la publicació sobre Mesures de suport a la contractació i l'emprenedoria jove del Servicio Publico de Empleo Estatal
(SEPE)
Última actualització de la publicació sobre Contracte en pràctiques del Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE)
Atur del mes de setembre
Noves publicacions de competències bàsiques a l'educació secundària obligatòria: Àmbit lingüístic (llengües estrangeres) i àmbits social
(ciències socials: geografia i història)
Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer, del 2 a l’11 d’octubre, sota el lema "Actua contra el càncer: Menja sa i mou-te!"
Vídeo de Nexes: "Què és Europa?"

ENLLAÇOS D’INTERÈS
Garantia Juvenil
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
JoveCat
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
E-Joventut
Observatori Català de la Joventut
Xarxes Socials Joventut
Enquesta a la joventut de Catalunya
Web Europa Direct UdG-Girona
Jungla jove – Web de l’Oficina Jove de la Selva
“plaestanyjove.cat” – el portal jove del Pla de l’Estany
Garrotxajove al Facebook
Sala de premsa. Generalitat de Catalunya
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Aquest correu el rebràs tots els divendres fins que publiquem el nou Puntual de Joventut, excepte en període d’estiu (juliol-agost).
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.bsf@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.bsf@gencat.cat. Gràcies
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