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AVISOS
U

U

H

4 de juny - Dia de l’Associacionisme Cultural (DASC)

Avui divendres 3 de juny, i fins diumenge 5 de juny se celebra el Festival Inund’Art 2016 – 11a Mostra i Trobada d’Art
Multidisciplinari de Girona

Segona convocatòria del programa 'Vacances en família'. Oberta fins el proper 13 de juny a les 12h

El secretari general del Departament Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, pronuncia dimecres 8 de juny, a les
12h, la conferència "Treball i Territori" a l’auditori Josep Irla de la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona. Es prega
confirmació prèvia d’assistència

Crònica a les xarxes socials de la Jornada “Present i futur de la garantia juvenil a les comarques gironines”, que va tenir
lloc dilluns 30 de maig a l’Auditori Josep Irla de l’Edifici de la Generalitat a Girona
Prop de 4.000 joves s'han beneficiat de la Garantia Juvenil a les comarques gironines

Dades de l’atur del mes de maig 2016
Atur per comarques i municipis. Maig 2016

Recordatori: Oberta la convocatòria del Concurs de Fotoperiodisme Jove Clic'16. Termini de presentació fins el 9 de juny

Recordatori: Ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits (ACA), per tal de compensar parcialment els costos de la
matrícula universitària d’estudis oficials. El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 6 de juny
Recordatori: Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat universitari per al curs 2016-17, per tal de contribuir a les
despeses que comporta la realització d’estudis en altres països (MOBINT 2016). La sol·licitud finalitza el 9 de juny

Recordatori: 2a edició del projecte OASIS, colònies d’estiu per adolescents LGTB, que tindran lloc a l’alberg Mare de Déu
de Montserrat de Barcelona, del 5 al 10 de juliol de 2016. Les inscripcions es poden fer fins el 6 de juny de 2016.

Obert el tercer període d'inscripció al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) 2016-17 fins el 13 de juliol
Fins el 27 de juny encara es poden sol·licitar les beques UdG Santander que cobreixen el 100% de la matrícula, i el MIJS
disposa també de tres ajuts específics del 50% de la matrícula

POSA'T A PROVA, oferta educativa de tests interactius amb qüestions de diferents matèries de les PAU

Tria el teu estiu! – Recull de propostes a la Guia d’Activitats de Lleure Educatiu
Organitzar i notificar activitats d'educació en el lleure
Prevenció en les activitats d'educació en el lleure
Publicació Anem preparats
El certificat del Registre de Delinqüents Sexuals
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES - Difusió 1a quinzena juny 2016
Taller informatiu i entrevistes Xarxa Eures: professorat per treballar a Anglaterra el curs 2016-17. La data límit per presentar la sol·licitud de participació
en el taller és el 12 de juny de 2016. Les persones seleccionades seran convocades al taller.
L’AcPpJ ofereix el 50% de descompte a la quota d’un any de les sòcies i sòcies que els portin un/a company/a a l’associació. I un altre 50% de
descompte a la quota del primer any d’aquests nous socis i noves sòcies.
Departament d’Ensenyament: Consulta i modificació de les dades de la borsa de docents, del 2 al 14 de juny
Vacants actuals de Pràctiques no laborals de 9 mesos a les Oficines Exteriors de comerç i inversions de Catalunya d’ACCIÓ.
El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca subvencions per al manteniment, funcionament i equipament d'associacions juvenils i entitats
prestadores de Serveis a la joventut. Termini fins el 15 de juny 2016
7a edició del Concurs de disseny de cartells amb temàtica social de l’ONG Posterfortomorrow sota el lema “Posem fi a l’extremisme!”. Hi poden
participar dissenyadors i artistes d’arreu del món. Convocatòria oberta fins a 10 de juliol
El Consell Català del Moviment Europeu i la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i el suport d’EuropeDirect Barcelona i de les Diputacions de Girona,
Lleida i Tarragona, convoquen la 7a edició dels Premis “Contes breus sobre Europa 2016”.
. El
termini de presentació de les obres acabarà el 15 de juliol de 2016 a les 14.00 hores.
Obert el període de contractació de Giroscopi 2016 fins el 23 de juliol. Avui 3 de juny s’ha celebrat a la Casa de Cultura la presentació de la Mostra
d’espectacles d’enguany. Recordar que el preu dels espectacles és del 50% del caixet i que l’altre 50% l’aporta Giroscopi
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.
Recordatori: El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme engega la campanya “Puja't al núvol”, amb l’objectiu que les pimes coneguin els avantatges del cloud i
com poden sol·licitar una ajuda de fins a 15.000 euros. Les ajudes podran sol·licitar-se fins al 8 de juny de 2016.
Recordatori: Convocatòria oberta fins el 9 de juny d'ajudes de l'Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català
Transfronterer. Poden optar a les subvencions les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre amb presència al territori de l'Eurodistricte de
l'Espai Català Transfronterer, així com les administracions locals i els seus ens o organismes dependents i les universitats públiques de les comarques de la
demarcació de Girona.
Recordatori: L'Institut Català de les Dones convoca les primeres ordres de subvenció que incorporen la Llei d'igualtat efectiva de dones i homes.
Tots els projectes han de tenir lloc dins l'any natural corresponent a la convocatòria. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 9 de juny de 2016.
Recordatori: S’ha obert la convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de
coneixement InnovaFP, a partir del curs 2016-2017. La sol·licitud per participar-hi es pot presentar fins al 10 de juny de 2016.
Recordatori: L'Ajuntament de Girona té oberta fins el 15 de juny de 2016 la convocatòria per atorgar sis beques d'ajudes d'allotjament en residències
d'estudiants de Girona i de Barcelona de l'empresa SIRESA CAMPUS, SA

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Escola d’Estiu del Voluntariat 2016
El proper mes de juliol, Inspira, la primera Escola d’Estiu de la Selva, obre les seves portes amb 4 jornades monogràfiques sobre creativitat, coeducació,
acompanyament a la sexualitat i ioga sonor amb l’objectiu de reflexionar sobre com acompanyem els infants en el seu desenvolupament
El 8 de juny, de 10 a 13:30h, a l'Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, l'Oficina del Pla Jove, amb la col·laboració de la Direcció de Serveis Jurídics de
la Diputació de Barcelona, ha organitzat una sessió d’actualització professional amb l'objectiu de compartir les principals conseqüències de l’entrada en
vigor de la llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, especialment per la seva incidència en l’àmbit de treball
dels professionals dels ens locals. Cal inscripció prèvia
El proper dijous 9 de juny , de 9:30 a 18h, a la Facultat de Pedagogia (CAMPUS MUNDET) de Barcelona, es realitzarà la Jornada de reflexió i treball per a
professionals que acompanyen a joves que han migrat sols sota el títol "Acompanyament a joves que han migrat sense referents adults". Organitzada per
Fundació Adsis, Associació Noves Vies i Espai Jove de Manresa, amb la col·laboració de FEDAIA. Assistència gratuïta per rigorós ordre d'inscripció. Places
limitades.
Taller "Les oposicions", organitzat per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Girona a l’Estació Espai Jove, el dijous 9 de juny de 2016, de 18.30 a 20.30h.
Es parlarà sobre aquestes qüestions bàsiques per valorar una altra via cap al mercat laboral. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Sessions informatives de Reempresa, programa que posa en contacte a empresaris que s’han de jubilar o que volen deixar el seu negoci amb persones
que els interessi re-emprendre’l. Es realitzaran 97 sessions informatives durant els mesos de juny i juliol, a les 10:00h. A la demarcació de Girona: 10 de juny
- OTG Palamós; 13 de juny - OTG Bisbal d'Empordà; 17 de juny - OTG Blanes; 28 de juny - OTG Figueres, 15 de juliol - OTG Girona; 20 de juliol OTG Olot i
26 de juliol - OTG Salt. Cal apuntar-s’hi.
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. El proper 10 de juny, de 16 a 18h, es dur a terme la sessió EMOCIONS I ACTITUDS: LA
CLAU DE L’ÈXIT PERSONAL, a càrrec de Pep Camps. El cicle es realitza al Centre Cívic Barri-Vell Mercadal. No cal inscripció prèvia.
Xerrada informativa sota el títol Segones oportunitats: sense ESO, què puc fer?, organitzada per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Girona a l’Espai
Marfà, el dimarts 14 de juny de 2016, de 18 a 19h. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Concert a la Fresca, organitzat per l’Espai Jove “Ca la Romana” de Caldes de Malavella conjuntament amb l’entitat juvenil del municipi, Joves Intrèpids. Serà
el divendres 17 de juny, a les 21h a la Font de la Vaca, i hi hauran les actuacions de THE BLACKISS I DESKARATS.
Taller d’elaboració de ratafia artesanal. És un taller gratuït de l’Espai Jove “Ca la Romana” de Caldes de Malavella que realitzen el 18 de juny, de 9h a 13h
Tallers de Formació per a Reemprenedors desocupats. A Girona és a càrrec de CP’AC, consultors del Centre de Reempresa de Catalunya, i es realitza el
20, 22, 28, 30 de juny, de 10:00h a 14:00h. Cal inscripció prèvia
XI Jornada de Prevenció i Mediació Comunitària: “L’assetjament entre iguals: arrels, tractament i prevenció”, dimarts 21 de juny de 2016, de 10.45 a
14.15 h, al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Jornada gratuïta. Inscripció online fins el 16 de juny.
Recordatori: Fira Solidària per la Infància: l’Associació Syrian Smiles organitza una fira amb la finalitat de recaptar diners pels projectes de cooperació
destinats als infants que es troben el els camps de refugiats de Grècia, el 4 de juny 2016, de 9 a 21h, al Parc de les Ribes del Ter de Girona
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Recordatori: Xerrada informativa: Què poden estudiar els meus fills?, organitzada per l’Estació Espai Jove de l’Ajuntament de Girona, el dilluns 6 de juny,
de 19 a 20:30h, a adreçada a mares, pares i familiars. Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia.
Recordatori: Les delegacions de Lleida dels CEESC, TSCAT, COPC i Ajuntament de Lleida, amb la col·laboració de la Universitat de Lleida, organitzen la
Setmana de les professions socials: reflexions, experiències, espais per compartir, del 7 al 10 de juny. Les activitats són gratuïtes i requereixen
d’inscripció prèvia, excepte la conferència.
Recordatori: VII Jornada "Innovar i crèixer amb les TIC" organitzada de forma conjunta per la Xarxa Punt TIC i el programa Compartim del Departament de
Justícia. Tindrà lloc el proper 8 de juny al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Barcelona), de 9 a 14h. Inscripcions fins al 2 de juny.
Recordatori: La Fira Mediterrània de Manresa, amb el suport del Departament de Cultura, organitza la jornada Cofinançaments Culturals - Recursos per a
projectes locals i entitats no lucratives, dirigida a tècnics municipals de cultura, entitats del sector cultural i gestors culturals, el proper 9 de juny de 2016,
de 9:30 a 14:30h, a la Sala d’Actes del Palau Marc (Rambla de Santa Mònica 8, Barcelona). Inscripcions online.
Recordatori: Dins el marc de “Els dijous del CJAS (Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat de Barcelona): Col·loquis sobre sexualitat i joves per a
professionals” s’organitza el col·loqui "Identitats sexuals diverses en població adolescent", el proper 9 de juny de 14.30h a 16.00h, a càrrec de Rosa
Almirall, ginecòloga de l’ASSIR Manso. No cal reserva prèvia.
Recordatori: L’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció organitza la Jornada “Fem gran l’acolliment” per tal de trobar més famílies acollidores i per
reconèixer i valorar la tasca de les famílies que ja ho són. Serà l’11 de juny al Cosmocaixa de Bracelona. Cal inscripció prèvia. Hi haurà servei de ludoteca,
però cal sol·licitar-lo abans de l’1 de juny.

U

NOTÍCIES DESTACADES
U

Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 153
EURES & YOU 5 | 2016
El Consell de Direcció del SOC demana per unanimitat al Govern espanyol eliminar obstacles i flexibilitzar requisits d'inscripció al programa de
Garantia Juvenil
Josep Ginesta: "Hem de retornar als treballadors catalans el dret a tenir un treball de qualitat i estable al segle XXI"
Catalunya crea una nova qualificació professional d'Acollida de persones migrants
El Govern interposa un recurs d'inconstitucionalitat a la Llei de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral
El patronat de Fira de Girona ha aprovat la creació d'un codi ètic que evitarà que l'exèrcit torni a participar en la Fira de Girona, com va passar a
l'Expojove
Ensenyament convoca oposicions de professors de formació professional. Es tracta d'una convocatòria de 300 places que té per objectiu potenciar
les especialitats de formació professional
#ohpalafrugell, iniciativa de l’Ajuntament de Palafrugell d’un concurs d’idees a través d’Instagram, a partir del qual es convida als i les joves a fer
fotopropostes i incorporar-les al Pla Local de Joventut 2016-2020
Què és Snapchat i per què és la xarxa social de cada cop més adolescents?

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
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).
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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
HU

U

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

UH
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