PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

03/10/2014

AVISOS

El Govern aprova el Pla d'actuació de les polítiques de joventut fins al 2016, per promoure l'emancipació i la millora de la
vida dels joves

El director general de joventut, Sr. Toni Reig, assistirà a l’acte d’obertura de la 7ena edició del Màster Interuniversitari en
Joventut Societat, el proper dijous 9 d’octubre de 2014, a les 18h a la Sala d’Actes de la Facultat d’Educació i Psicologia
de la UdG

El web de la Garantia Juvenil: Garantia Juvenil, Ara i aquí

2a edició d’Escena25: amb una aportació de 25 euros, els joves poden assistir a espectacles d’arts escèniques o música
en viu durant els mesos d'octubre i novembre

Beques i ajuts per a estudiants universitaris. Els terminis acaben el 15/10/2014

La Plataforma de Bones Pràctiques en l’Àmbit de la Joventut de l’ AcPpJ vol continuar creixent aquest 2014 i fa una crida
per rebre noves propostes fins el 15 d’octubre.

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Convocatòria per a cobrir una plaça de Tècnic/a de programes del CNJC, 20h/setmana, a Barcelona. Termini per recepcionar CV el 8 d’octubre.
Taller sobre l'ús del LINKEDIN organitzat per La Borsa de Treball de La UdG: Dimarts 7 d’octubre, de 12 a 14 hores (1a edició) i dimarts 14 d’octubre,
de 16 a 18 hores (2a edició), a la Sala Ernest Lluch de la Biblioteca del Campus Montilivi. Places limitades. Inscripció online.
Demà dissabte el Consell Nacional de la Joventut, amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones, organitza el Curs "Perspectiva de gènere i
moviment associatiu", a l’espai jove de la Morralla de Blanes, dissabte 4 d'octubre de 2014, de 10h a 14h i de 16h a 20h. Inscripcions online fins el 29 de
setembre.
Formació a formadors sobre “Dispensació responsable d’alcohol i Reducció de Riscos”, el 28 d’octubre de 2014, de 9.30 a 18.30h, a la Direcció
General de Planificació i Recerca en Salut (edifici Salvany ) de Barcelona. Inscripcions online fins el 14 d’octubre.
Formació en temes de Mobilitat Internacional organitzada per l’Agència Catalana de la Joventut amb la col·laboració del Centre Europa Jove: Treballar i
pràctiques a l’estranger. Serà el 17 d’octubre, de 10 a 14 h, a la Seu de la Direcció General de Joventut (Calàbria , 147, Barcelona). Inscripcions online
fins el 14 d’octubre.
De l’1 al 15 d’octubre, els alumnes que han cursat programes de qualificació professional inicial (PQPI), sense finalitzar-los, poden completar-los mitjançant
el procediment de Compleció dels programes de qualificació professional inicial
Recordatori dels Premis estatals 2014. El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant l'Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música,
convoca anualment els diferents premis, relacionats amb les arts escèniques i la música, destinats a reconèixer i recompensar la tasca de tota una
trajectòria o vida professional, o destacar noves aportacions excel·lents en el camp cultural o artístic:
Tres Premis Estatals de Música.
Dos Premis Estatals de Dansa.
Un Premi Estatal de Circ.
Dos Premis Estatals de Teatre.
Un Premi de Teatre per a autors novells "Calderón de la Barca".
Termini fins al 15 d’octubre de 2014.
Des d'Aprenentatge Servei APS es convoca una nova edició d'aquests ajuts anuals, adreçats a tots els centres i institucions educatives, tant de l’àmbit
formal com del no formal, i a entitats socials no lucratives de Catalunya que es proposin desenvolupar projectes d’aprenentatge servei en l’àmbit de les
finances ètiques durant el període 2014-2015. Termini fins el 22 d'octubre de 2014
Recordatori de la convocatòria del Bòlit, Centre d’Art Contemporani Girona, amb la col·laboració de l’Estació Espai Jove de Girona, per a la Beca Primer
Comissariat Bòlit. Selecció d'un projecte de comissariat en format expositiu per presentar al Bòlit_StNicolau el primer quadrimestre de 2015. Admissió de
sol·licituds: fins al 31 d'octubre de 2014
La Fundació Mutua Madrileña convoca la 2a edició dels Premis Voluntariat Universitari, que tenen com a finalitat la de reconèixer, donar suport i
promoure la tasca dels joves universitaris que col·laboren en projectes de voluntariat d'entitats sense ànim de lucre. El termini finalitza el 31 d’octubre de
2014.
El Departament d'Ensenyament convoca les proves per a l'obtenció de títols de tècnic o tècnica i tècnic o tècnica superior de determinats cicles
formatius de formació professional inicial perquè les persones que s'han format al llarg de la vida, dintre i fora del sistema educatiu, o que han volgut
adquirir, actualitzar i completar coneixements i competències, tinguin l'oportunitat d'obtenir directament el títol de formació professional corresponent.
Període d'inscripció: a partir de les 9 hores del 3 a l'11 de novembre de 2014.
Jornades Regionals ERASMUS+: “Yacimientos de iniciativas, experiencias y nuevas oportunidades en el ámbito de la Juventud”, organitzades pel
Centre d’Alt Rendiment (CAR), Los Narenos, Los Alcázares, Murcia ,el 5 i 6 de novembre. Allotjament cobert per l’organització. Inscripcions online fins al
19 d’octubre.
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El Col·legi d'Educadors i Educadores Socials a Catalunya, des de Girona, convoca a la 2a edició del Concurs de Contes i Relats Curts per Educar en
Valors. Per a majors de 16 anys. El termini finalitza el 25 de maig de 2014.

NOTÍCIES DESTACADES
Dades d'atur per comarques i municipis corresponents al mes de setembre
Catalunya suma quinze mesos seguits de baixada de l'atur en termes interanuals
El Parlament aprova la llei de drets de persones gais i lesbianes i contra l'homofòbia
Catalunya emprèn, Joves emprenedors: Si ets una persona jove i emprenedora aquí trobaràs les claus per iniciar el teu negoci.
¿Listo para dar el paso? Guia sobre què cal saber sobre la vida i el treball a l'estranger.
Programa UPC Reutilitza: combina l'aprenentatge amb el servei social. Té per objectiu la reutilització dels equips i recursos informàtics que es renoven
tant a la mateixa universitat com en altres entitats. Després d'un treball de revisió i de posada a punt dels equips, aquests es posen a disposició d'entitats
d'interès social i de programes solidaris.
Millora el teu perfil de LinkedIn en només 5 passos
Models alternatius d'accés i tinença de l'habitatge
El Govern amplia l'oferta de places del màster de formació del professorat davant l'alt increment de la demanda

ENLLAÇOS D’INTERÈS
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
Butlletí Informatiu Eurodesk – Desembre 2013
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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