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8 de març, Dia Internacional de les Dones
L'Institut Català de les Dones endega una campanya que posa de relleu el compromís de la societat catalana per avançar
cap a l'equitat de gènere
Vídeo Micromasclismes

Dades de l’atur del mes de febrer
Atur per comarques i municipis. Febrer 2016

El passat 1 de març, va començar a funcionar el Registre de Delinqüents Sexuals, el qual acreditarà no haver estat
condemnat per cap delicte d’aquest tipus d’una forma més àgil i senzilla.
El Jove.Cat crea l’apartat Protecció del Menor

Saló de l’Ensenyament a Barcelona, del 9 al 13 de març 2016, al Recinte de Montjüic
Estudiar a Catalunya

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya escull nova Presidència i nou Secretariat a la 38a Assemblea General
Ordinària (AGO) del passat 27 de febrer
Vídeo-resum del què ha fet el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) durant el curs 2015-2016

Procés participatiu del 3R Congrés de l'Associacionisme i el Voluntariat
Participació assistint a les sessions precongressuals. A Girona serà el dimarts 5 d'abril, de 17 a 19h
Participació telemàtica fins l’11 de maig de 2016
3r Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat - 20 de maig de 2016

XII Assemblea General Ordinària de l' l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) el
proper 19 de març a les 10:00h a l'Espai Jove la Fontana de Barcelona.

Del 14 al 16 de setembre 2016 la Universitat de Girona acollirà el Congrés Internacional - XXIX Seminari Interuniversitari de
Pedagogia Social: Pedagogia social, joventut i transformacions socials, que tindrà lloc a l’auditori Palau de congressos de
Girona
Atenció!: El termini de presentació de Contribucions s’ha ampliat fins al 15 de març

Proves d’accés a formació professional, arts plàstiques i disseny, i ensenyaments esportius. Inscripció del 10 al 17 de
març de 2016
El Proves d’accés als ensenyaments artístics superiors (música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns
culturals o disseny). Inscripció del 13 d’abril al 19 d’abril de 2016
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 1a quinzena de març de 2016
Els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) convoquen el Premi Equit@t per a la promoció de
l’equitat de gènere en el sector TIC, tant a nivell acadèmic com professional. El termini de presentació de candidatures finalitza el 8 de març 2016.
Ajuts DIPLOCAT: La Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR) engega la tercera convocatòria d'ajuts a entitats
d´àmbit territorial català, que tinguin com a finalitat subsidiària la projecció de Catalunya a nivell internacional en l'àmbit de la seva competència. El termini de
presentació finalitza el 19 de març de 2016
Concurs de microrelats amb motiu del 20è aniversari de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL). Les narracions es poden fer arribar fins el 31
de març de 2016.
Convocatòria del Consell d'Europa adreçada a entitats de joventut per a l'organització d'activitats a realitzar en cooperació amb els centres de joventut del
Consell d'Europa d'Estrasburg i Budapest durant el primer semestre de 2017. Convocatòria, adreçada a la realització de sessions d'estudi, de simposis i de
"projectes especials". Termini de sol·licitud fins l'1 d'abril del 2016.
L’Injuve publica la Convocatòria Premios Nacionales de Juventud 2016. Presentació de candidatures de l'1 de març al 9 d'abril. En contemplen quatre
categories: Iniciativa emprenedora en matèria d'ocupació; Comunicació intercultural; Voluntariat.; Igualtat. Es concedirà un únic premi en cadascuna
d'aquestes categories, de tres mil euros (3.000 euros).
Recordatori: CODEMOB és un projecte europeu que oferirà formació gratuïta per a joves en programació i ús dels dispositius mòbils, i en competències
digitals clau per al futur. Només cal omplir una enquesta.
Recordatori: Oposicions per a 153 noves places de bombers. Les sol·licituds es poden presentar del 16 de febrer al 7 de març
Recordatori: 14.000 ajudes per a seguir un curs d'immersió lingüística en anglès organitzat per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo. El termini
de sol·licitud acaba el 7 de març de 2016
Recordatori: La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), organitza el Viatge transformador RUTA7, un viatge nòmada que recorre les Illes
Canàries durant 35 dies en els mesos d'estiu donant l'oportunitat cada any a 45 joves universitaris de viure aquest Viatge Transformador. Termini de sol·licitud
fins el 13 de març de 2016.
Recordatori: Formació introductòria al disseny i implementació de projectes dins d’Erasmus+ per treballadors juvenils no especialitzats en aquest
àmbit. Es realitzarà a Portugal del 9 al 13 de maig de 2016. Aquesta activitat forma part del Pla de Formació i Cooperació de l’ANE, i per tant es garanteix el
finançament. El termini de sol·licitud acaba el 13 de març de 2016.
Recordatori: 9è Concurs d'Articles sobre la Unió Europea convocat per la Representació de la Comissió Europea a Barcelona. S’ofereix als guanyadors
l'oportunitat de participar en un viatge de periodistes a Brussel·les i conèixer de prop les institucions europees. A més a més, el seu article serà publicat a El
Punt Avui. La data límit per enviar els articles és el 13 de març de 2016
Recordatori: Siemens i la Fundació Universitat-Empresa ofereixen 200 places de pràctiques remunerades a tot Espanya, adreçades a estudiants de Grau
o Màster oficial de les àrees d'Enginyeria, Comunicació, Econòmic-Jurídica i Recursos Humans. A més de tenir un bon nivell d'anglès, mínim B2, els
candidats han de ser menors de 30 anys i no tenir experiència laboral prèvia en el sector. La convocatòria està oberta durant tot el 2016
Recordatori: Beques Fundació Corachan: beca de fins a 4.000 euros en concepte de formació al millor expedient acadèmic 2012-2016 del grau d'infermeria.
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà l'acordat per cadascuna de les escoles universitàries.
Recordatori: Pràctiques no laborals de 9 mesos a les Oficines Exteriors de comerç i inversions de Catalunya d’ACCIÓ.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Oferta formativa Fundació Paco Puerto, centre de formació de Comissions Obreres. Cursos subvencionats durant els mesos de març i abril de 2016
dirigits a treballadors/es ocupats/des i aturats/des.
En el marc de l'exposició "Fotollibres. Aquí i ara", Bòlit Centre d’Art Contemporani Gironí ofereix un servei educatiu ideat i desenvolupat per A Bao A QU. Es
tracta d’una activitat gratuïta per a centres educatius, a partir de cicle superior de primària, secundària, cicles formatius i batxillerat.
Sessió informativa - Treballar a les Institucions Europees, avantatges i inconvenients, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG el 9 de març, de 12
a 14 h, a l’Aula Magna de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona. Cal inscripció prèvia.
La Regidoria de Joventut i Cooperació al Desenvolupament de l'Ajuntament de Múrcia, organitza la Jornada de debat "Joves i Web Social 2016"
(#jowebsocial), l’11 de març de 2016. Termini d'Inscripció: 9 de març
Sessió informativa EURES, el portal europeu de la mobilitat professional, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG l’11 de març, a les 12h, a la Sala
de Graus de la Facultat de Dret, de la Universitat de Girona. Cal inscripció prèvia.
Dins el 3r cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" de l’Estació Espai Jove, el proper dijous 10 de març, de 19 a 20:30 h, la sessió
OPCIONS PER VEURE MÓN AMB POCS DINERS (especial viatges), a càrrec de tècnics de l’Estació Espai Jove . Activitat gratuïta, Cal inscripció prèvia.
Recordatori: “Com crear la teva empresa... i no morir en l’intent”: Curs MOOC gratuït en línia a través de UCATx, portal web de coneixement de les
universitats catalanes. Del 7 de març al 17 d’abril.
Recordatori: Convocatòria ordinària de les proves per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi, avançat i C1 de diversos idiomes.
Inscripcions del 8 a l’11 de març de 2016
Recordatori: Curs gratuït “Aprofundiment sobre el treball amb joves consumidors de cànnabis II”. Es realitzarà els dies 30 i 31 de març de 2016, Dirigit
exclusivament a professionals dels serveis socials, educatius, sanitaris i de joventut que treballen amb població juvenil que hagin realitzat prèviament el curs
“El treball educatiu amb joves consumidros de cànnabis” o amb experiència dins l’àmbit. Inscripció online. La data límit d’inscripció finalitza el 10 de març de
2016
Recordatori: Converses d’Educació Digital EL MEU FILL 2.0, organitzades per l’Ajuntament de Girona. Xerrades (gratuïtes amb inscripció) dirigides als
pares i mares, educadors i públic en general. Els dies 7 i 14 de març, de 18 a 20 hores, a la Biblioteca Carles Rahola de Girona.
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NOTÍCIES DESTACADES
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Butlletí JOVE.CAT, núm. 195, febrer 2016
Butlletí A l'Abast, núm. 402, febrer 2016
Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 147
Butlletí d'Inf@ncia, núm. 92. Febrer 2016
Butlletí de l'Institut Català de les Dones, número 97
Butlletí Família i Escola del Departament d'Ensenyament. Febrer 2016 #3
EURES & YOU 2016 | 2
La consellera Dolors Bassa compareix al Parlament de Catalunya davant les Comissions de Treball i d'Afers Socials i Famílies
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies participa en el certamen JOB Barcelona, dedicat a l’ocupació i l’orientació professional de joves
universitaris.
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies va visitar el dijous 3 de març el IV Saló de Formació, Ocupació i Empresa que s’ha celebrat a
Palafrugell.
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies exigeix implicació de tots els estats per acollir les persones refugiades i anuncia que el Govern vol
treballar-hi activament
La consellera Ruiz proposa estendre i millorar la mobilitat europea d'estudiants i professors a l'FP
Els docents poden demanar l'avaluació de la seva activitat com a mèrit en la promoció
Grups juvenils de discussió a la Selva per tal d’elaborar els Plans Locals de Joventut 2016-19. L’equip de l’Oficina Jove de la Selva ha dinamitzat
aquestes trobades als pobles d’Amer, La Cellera de Ter, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Anglès, Vidreres, Riudellots de la selva, Breda, Tossa de Mar, Fogars
de la Selva i Sant Feliu de Buixalleu.
"ASSALTA EL PLA" DE SALT: L'àrea de joventut de Salt han organitzat una sèrie de trobades amb els i les joves de Salt per elaborar el Pla Local de
Joventut.
La setmana vinent se celebra a Llambilles la Primera Jornada Participativa dirigida als joves, per a conversar, debatre i proposar activitats.
“La teva veu a Europa”: iniciativa de la Comissió Europea que ofereix la possibilitat que els ciutadans consultin i opinin sobre les polítiques europees durant
les diferents fases d'elaboració.
El Congrés de Recerca d’Alumnes de Centres de Secundària (CRACS) organitzat per la Universitat de Girona, ja compta amb la llista de vídeos
seleccionats. Per votar el PREMI DEL PÚBLIC cal fer un "M'AGRADA" al vídeo YouTube. El termini de votacions romandrà obert fins al 14 de març de 2016.
La Fundació UdG: Innovació i Formació ha estrenat nova web per a matricular-se dels Cambridge English Exams (KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC).

ENLLAÇOS D’INTERÈS
U

U

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
Xarxanet.org. Entitats i voluntaris per un món millor
Adolescents.Cat
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

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.bsf@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.bsf@gencat.cat. Gràcies
HU

UH
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