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Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines
La setmana vinent no elaborarem el butlletí. El proper butlletí el rebreu el 16 de desembre 2016
U

AVISOS

U

H

La coordinadora territorial de joventut a Girona, Agnès Fàbregas, assisteix avui 2 de desembre, a la inauguració del nou
Espai Jove l'Esbotzada a l’Escala

Conferència-debat "Joves, canvi social i ruptura generacional", organitzada per la Direcció General de Joventut, el proper
15 de desembre a les 17 h, a Barcelona. Inscripcions online

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha començat un “Pla de difusió comarcal de presentació del catàleg de
serveis i recursos que la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària posa a l’abast de les entitats sense ànim de lucre
de les persones voluntàries”. Es durà a terme a totes les comarques, mitjançant sessions de tarda, de 17:30 a 19:30
A comarques gironines la propera sessió serà el 13 de desembre a la Selva (Blanes). Cal Inscripció online.

L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut cerca un/una professional, una organització o una
empresa per a la realització d’un estudi dels perfils dels i de les professionals de joventut de Catalunya. El termini per
presentar candidatura acaba l’11 de desembre

Relat de la Jornada #jovesemigrants - Lleida 24 i 25N 2016
Recull del XIX Fòrum d'Estudis sobre la Joventut a Lleida "Joves emigrants: costos i oportunitats socials”
Destaquem el vídeo de la ponència final de Síntesi i Cloenda, a càrrec de la Marta Vilalta, directora general de Joventut, i en
Josep Ginesta, secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

La 25a edició de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio es farà el diumenge 18 de desembre i es dedicarà a l'ictus i les lesions
medul·lars i cerebrals traumàtiques
Inscripció de les activitats populars per a La Marató 2016

Enregistrament de la Trobada Digital sobre el Diàleg Estructurat - Acció Clau 3 del programa Erasmus+. L’Acció KA3
promou la participació dels i les joves d'Europa en la vida democràtica

“Ara és demà” - El Consell Escolar de Catalunya obre el debat sobre el futur de l'educació a Catalunya.
Nou procés participatiu sobre l'educació del futur: aportacions individuals o col·lectives mitjançant la plataforma
participa.gencat.cat.

“Com t’imagines el nou carnet jove?” Fins al 15 de desembre està obert un període de participació per tal que tots els i les
joves catalans/es de 12 a 30 anys diguin quines propostes o suggeriments els agradaria que contemplés el nou carnet jove

“Trobarem temps dins del temps” – Campanya de comunicació del Govern per impulsar la reforma horària

Presentació de la campanya "Casa nostra, casa vostra"
Casa nostra, casa vostra - Anunci de campanya
Signar el manifest

Videoclip de Can Genís (Palafrugell) en motiu del Dia Internacional contra la violència masclista, amb la col·laboració
d’Europe Direct. La cançó “Vull volar” l’han escrit els joves de 16 a 17 anys del grup de música Festucs
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 1a quinzena de desembre 2016
Oberta la convocatòria de subvencions per a projectes generadors d’ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la xarxa
d’Ateneus Cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc del programa aracoop. El termini de sol·licitud finalitza el 7 de
desembre de 2016
Es busquen 8 estudiants de la UdG, que vulguin participar en el Projecte transfronterer amb la Universitat de Perpinyà – Via Domitia. Data máxima
d'inscripció 9 de desembre
3a edició del concurs digital L'Especialista La temàtica és lliure. Tant sols cal registrar-se i pujar les pròpies creacions no més tard del 12 de desembre
2016. Les propostes més populars seran les guanyadores.
Víbria Intercultural cerca treballadors juvenils que treballin en espais recuperats i vulguin participar en un projecte a nivell europeu anomenat Re-generation,
desenvolupat dintre del marc del programa Erasmus+. Les estructures juvenils interessades han d’enviar les seves candidatures de participants al correu de
Víbria. La selecció dels participants es durà a terme el dia 15 de desembre de 2016.
El Departament d'Ensenyament convoca la prova específica d’accés als ensenyaments esportius d’alta muntanya, espeleologia, esquí alpí, esquí de
fons, surf de neu i vel·la. Inscripcions fins al 15 de desembre.
S’ha obert la Convocatòria anticipada de subvencions per als Programes Integrals de la Garantia Juvenil per a joves que necessiten reforçar la seva
formació per a l'any 2017, La data límit de sol·licituds és el 22 de desembre 2016
El programa PlayStationGames Camp, de Sony Interactive Entertainment selecciona un estudi per a desenvolupar un videojoc per PlayStation ® 4.
La persona guanyadora rebrà un espai on poder treballar durant 10 mesos, kits de desenvolupament PS4 i una campanya de màrqueting en mitjans propis de
PlayStation valorada en més de 100.000 €. El termini per enviar la documentació dels projectes finalitza al 31 de desembre del 2016.
Programa de beques Pràctiques Fundació ONCE-CRUE a la Universitat de Girona per a estudiants universitaris amb discapacitat. L’objectiu és promoure la
realització de pràctiques acadèmiques externes, facilitant el seu accés a una primera experiència laboral. El període d'inscripció finalitza el 31 de desembre
del 2016.
El Govern del Japó torna a posar en marxa el programa de Beques Vulcanus per a realitzar pràctiques professionals al Japó. Es cobreixen les despeses
de viatge, allotjament, manutenció i un curs intensiu de japonès. Cal ser estudiant universitari de la UE, a partir del quart any o de postgrau de la branca
d'enginyeria o ciències. El termini de sol·licitud acaba el 20 de gener de 2017.
La Fundació Bancària "la Caixa" convoca un programa de 65 beques per cursar estudis de postgrau durant el curs 2017-2018, a qualsevol universitat o
centre d'ensenyament superior de qualsevol país de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), llevat Espanya. El termini de la convocatòria finalitza el 2 de
febrer de 2017.
Recordatori: V Concurs d’espots per a la no violència masclista 2016, organitzat des del VicDones-SIAD Osona, SIAD Manlleu, Polítiques d'igualtat de
l'Ajuntament de Torelló i Mancomunitat La Plana, emmarcat en la campanya del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la violència vers les
dones. Per participar-hi cal realitzar un espot de 20 o 30 segons de durada, amb continguts que fomentin valors contraposats a les violències masclistes. El
termini de lliurament de les obres és el 2 de desembre fins a les 18 hores
Recordatori: Obert el termini d'inscripcions fins al 2 de desembre per a la nova edició de Yuzz, programa organitzat pel Centre Internacional Santander
Emprendimiento (CISE) amb el recolzament del Banc de Santander, que busca joves d'entre 18 i 31 anys amb talent i idees de projectes amb base
tecnològica, els quals rebran durant cinc mesos (de gener a maig) formació i assessorament a càrrec d'experts amb projecció internacional,
Recordatori: Convocatòries d’accés per a la categoria d’inspector, intendent i comissari del cos de Mossos d’Esquadra. El termini d’inscripció és fins al
5 de desembre de 2016.
Recordatori: Fins al proper 10 de desembre de 2016, Dia Internacional dels Drets Humans, està oberta la convocatòria per enviar candidatures el Premi
Solidaritat 2016 que convoca l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), i que està destinat a reconèixer persones, col·lectius i entitats que hagin
destacat per la seva lluita pels drets humans a Catalunya.
Recordatori: 2a edició de Cívics amb la Llengua, concurs organitzat pel Voluntariat per la llengua i la Xarxa de Centres Cívics de Girona, per fomentar el
coneixement de l'entorn. Una gimcana oberta a tota la ciutadania i a la qual s'hi ha de participar en parella. Cal respondre les butlletes dels 8 centres cívics de
Girona i portar-les al Centre de Normalització Lingüística de Girona (c. Ciutadans, 18) fins al 14 de desembre.
Recordatori: Nova convocatòria del Concurs per la donació de l’1% dels ingressos propis de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) a projectes
de cooperació pel desenvolupament. Aquest any la quantitat total a repartir és de 4.930,70€. Les entitats i organitzacions podran presentar els seus
projectes fins el 16 de desembre de 2016
Recordatori: La Representació de la Comissió Europea a Barcelona busca “històries amb estrella” per seleccionar la 13ª de les #HistòriesUE.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
L’Escola Empordà fa una proposta formativa d’educació en el lleure variada i deslocalitzada per aquest Nadal 2016: cursos de monitor/a, director/a,
premonitor/a, cursos especialitzats, ...
Estades als Estats Units organitzades per Young Life, del 30 de juny al 24 de juliol, per a joves i adolescents. Durant el mes de febrer 2017 es faran sessions
informatives arreu del territori.
La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya organitza el debat ‘La precarietat laboral juvenil a Catalunya. Una realitat incòmode’, el 13 de desembre
de 2016, a l’Ateneu Barcelonès, a les 9:15 h. Inscripcions online.
“Jornada d’Ajuts Europeus per projectes Esportius Erasmus+ Esports”. Sessió pràctica que tindrà lloc el dimarts 13 de desembre per la tarda, a
l’Auditori Rafel Rebot (Esplugues de Llobregat), organitzada pel Consell Català de l’Esport. L’objectiu d’aquesta jornada és explicar les convocatòries
Erasmus+ 2017 en el camp de l’esport així com diferents projectes reeixits amb participació catalana. Inscripció gratuïta online abans del 12 de desembre de
2016,
Nova sessió del 4t cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón”: CV I CARTA DE PRESENTACIÓ PER ANAR A L’ESTRANGER. Cicle
organitzat per l’Oficina Jove del Gironès - Estació Espai Jove de Girona, per tal d’informar als i les joves interessats/ades en viure una experiència a
l’estranger per treballar, estudiar o millorar els seus idiomes, Aquesta sessió serà el proper dimecres 14 de desembre, de de 18 a 20 h, a l’Estació Espai Jove,
Sessió a càrrec de tècnics de L’Estació Espai Jove. Gratuïta. Cal inscripció.
Sessió Formativa “El què, el com i el quan del teu CV” organitzada per la Borsa de Treball de la UdG el 12 o el 16 de desembre, de 12 a 14h, al Campus
Montilivi, Cal inscripció prèvia.
Taula d'experiències sobre mobilitat internacional, el divendres 16 de desembre, a la seu central de la Direcció General de Joventut, de 10 a 14 h.
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Diversos joves que han marxat a l'estranger a viure una experiència de mobilitat internacional exposaran els seus casos com a testimonis directes, així com
també per resoldre totes les preguntes i els dubtes que puguin sorgir.
6a Jornada d’Intercanvi d’Experiències d’Aprenentatge Servei organitzada per la Fundació Jaume Bofill. Serà a Barcelona el 20 de gener de 2017, de 16
a 20:30h. Inscripcions online a l’acte i al streaming
Recordatori: Proposta formativa de Monitor/a, Director/a i Premonitor/a de Lleure de l’Escola de l’Esplai de Girona durant aquest Nadal 2016
Recordatori: Young Life organitza una Esquiada als Alps del 7 al 11 de desembre per joves i adolescents de 15 a 25 anys.
Recordatori: Lliga de Debat Universitària 2017. En l'edició d'enguany, el tema del debat és “Cal que el poder públic controli els mitjans de comunicació?”. El
termini per apuntar-se és fins el 2 de desembre 2016.
Recordatori: Xerrada: L’autoritat i els límits durant la infància i l’adolescència, organitzada per l’Ajuntament de Roses, el dissabte 10 de desembre, a les
12 h, al Teatre Municipal. A càrrec del pediatre i escriptor Carlos González.
Recordatori: Formació per joves emprenedors en Economia Social i Solidària, organitzada per Nexes, el 12, 14, 19, 21 de desembre, de 17h a 20h. Té
un cost de 20€ i hi ha 15 places disponibles.
Recordatori: X Jornades d’Infància i Educació Social. Infància i mediació, organitzades pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. El
divendres 16 de desembre, de 9 a 13:30h, al Convent de San Agustí, a Barcelona. Inscripcions online.
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NOTÍCIES DESTACADES
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Butlletí A l'Abast, núm. 419
Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 162
Butlletí de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, núm. 129
021 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
Butlletí Eurodesk Novembre 2016
EURES & YOU 11 | 2016
Dades d'atur per municipis i comarques – novembre 2016
Treball, Afers Socials i Famílies commemora el Dia Internacional del Voluntariat
L’Associació Alba guanya el Premi Voluntariat 2016!
Nova xarxa de coordinació territorial per estendre el Voluntariat per la llengua entre els joves
Campanya per promoure l’acolliment familiar
Meritxell Ruiz afirma que el Ministeri d'Educació no ha acceptat les propostes de la Generalitat i que avui no veu la concreció d'aquest diàleg
Prop de 80.000 treballadors/es milloraran l'any vinent els seus coneixements professionals amb la formació subvencionada pel Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya
Ensenyament i Eurecat promouen la transferència de coneixement i de formació en els centres docents catalans
Projecte JE TCD "Joint Efforts to Combat Dropout": Unim esforços per combatre l'abandonament escolar
Guia “Haciendo Olas”. Publicació que pretén inspirar a crear més impacte amb els projectes juvenils: augmentar la visibilitat d'un projecte i millorar la difusió i
explotació dels seus resultats
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ENLLAÇOS D’INTERÈS
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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
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
Viquillibre Estratègies de millora educativa
Viqui Guia Jove
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
Sexe Joves
Oficina Jove de l'Alt Empordà
Oficina Jove del Baix Empordà
Oficina Jove de la Cerdanya
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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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