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AVISOS
U
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Nota de comiat de l’Anna Prior, coordinadora territorial de joventut a Girona març/2011 – novembre/2015:
Benvolgut/Benvolguda,
Et vull fer saber que a partir de la setmana vinent, i després de gairebé cinc anys fantàstics i emocionants, deixo la Coordinació Territorial de Joventut
a Girona i torno a la meva feina de mestra de llengua anglesa a l’Escola Veïnat, a Salt.
Plego contenta i agraïda del que he rebut i satisfeta del que he pogut donar, malgrat els errors que de ben segur he comès i pels que et demano
disculpes.
Rep una abraçada ben forta i tingues sempre present la Joventut!
Anna Prior
H

L’Oficina Jove Cal Drac acull l'exposició fotogràfica que recull els 15 anys del concurs musical Sona 9, que té el suport
de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Es podrà visitar del 9 al 21 de desembre, i el mes de
gener es traslladarà a l’Oficina Jove de l’Alt Empordà.

5 de desembre: Dia Internacional del Voluntariat
Jornada sobre la Llei de voluntariat i foment de l’associacionisme, organitzada per la Direcció General d’Acció Cívica i
Comunitària del Departament de Benestar Social i Família, el 10 de desembre, al Palau Centelles de Barcelona.
Com ens afecta la Llei del Voluntariat?
Obligacions del voluntariat respecte als menors d'edat

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
Obert el període de presentació de Contribucions fins al 20 de febrer de 2016

Reempresa: com cedir el teu negoci a un emprenedor que li pugui donar continuïtat

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Convocatòries obertes del Pla de Formació i Cooperació de l’Agència Nacional Espanyola (Erasmus+)
Informació sobre les sessions informatives i procés de selecció EURES per treballar i estudiar a Alemanya.
Convocatòria de la EACEA en el marc del programa Erasmus+, Acció clau 3: Suport a petites i mitjanes empreses que participin en programes de
formació d'aprenents. El termini de sol·licitud finalitza el 15 de gener 2015.
5a convocatòria de les Beques Educar Fomentant l’Esforç de la Fundació Privada Espavila. L’objectiu és estimular i promoure totes aquelles iniciatives
que es duguin a terme a Catalunya en l’àmbit educatiu i lúdic de 0 a 16 anys per promoure la cultura de l’esforç inculcant valors fonamentals com treball,
responsabilitat, sinceritat, optimisme, etc. el termini finalitza el 30 d’abril de 2016.
Recordatori: S’obre la convocatòria dels XII Premis d’Educació en el Lleure. La Fundació Carulla convoca aquests guardons que reconeixen projectes,
experiències i trajectòries de caràcter educatiu dins l’àmbit de l’educació social i del lleure. El termini de presentació finalitza el 9 de desembre 2015
Recordatori: Procés selectiu al Consell Comarcal de la Selva per a la creació d'una borsa de treball de Tècnics Superiors d'Administració
General(Grup A1), en règim de funcionaris interins de programa, per adscriure al Programa de formació-ocupació per a joves. Termini de presentació
d’instàncies: 10/12/2015.
Garantia Juvenil: Convocatòria d'un procés selectiu per a la formalització de 210 contractes de treball pel CSIC (Consell Superior d’Investigacions
Científiques) en la modalitat de pràctiques, Termini d’inscripció del 27 de novembre al 15 de desembre 2015

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Cursos intensius de Nadal 2015 de premonitor, monitor, i director en el lleure de l’Escola Empordà
Taules de debat "Democràcia, treball i educació. Construïm les polítiques clau pels i les joves" del CNJC. Acte en el marc de la campanya de foment
de la participació jove a les eleccions del 20 de desembre. Tindran lloc el 9 de desembre a les 18.30h al Palau Alòs (C/ Sant Pere més Baix 5, Barcelona).
Cal inscripció online
Jornada: “Ajuts europeus per a projectes esportius catalans a Europa: Erasmus+ Esport - Sessió pràctica convocatòries 2016”, el dijous 10 de
desembre 2015, de 18 a 20h, a la Sala d’Actes del Consell Català de l’Esport. Inscripció gratuïta
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Conferència: “Els fons europeus a Catalunya: oportunitats i eines de creixement” i Presentació del nou portal del Govern #FonsUECat,, el
divendres 11 de desembre de 2015, a les 9:45h, a l’Auditori Josep Irla de la Generalitat de Catalunya a Girona. Organitza: Ajuntament de Girona Generalitat de Catalunya - Diputació de Girona. A càrrec del Sr. Amadeu Altafaj i Tardio, representant permanent del Govern de la Generalitat davant la
Unió Europea.
5ª edició dels Playbacks de l'Hospital per recollir diners per a la Marató de TV3. Tindran lloc al Teatre Principal d’Olot el proper divendres 11 de
desembre, en dues sessions: una a les 7h del vespre i l’altra a les 10h de la nit.
Curs per a grups sobre art i transformació social, organitzat per Setem Girona i La Nave Va, el 12 i 13 de desembre, al Centre Cívic Barri Vell de
Girona. Cal inscripció prèvia. Preu de 45€ (gratuït per a sòcies i activistes de SETEM).
Recordatori: Píndola formativa de mobilitat internacional: “Servei de Voluntariat Europeu”, Organitzada per la Direcció General de Joventut. Dimecres
9 de desembre de 10 a 11:30h, a la Seu de la Direcció General de Joventut. Inscripcions online fins el 2 de desembre.
Recordatori: Píndola formativa de mobilitat internacional: “Recursos per a treballar al Regne Unit”, Organitzada per la Direcció General de Joventut.
Dimecres 9 de desembre de 12 a 13:30h, a la Seu de la Direcció General de Joventut. Inscripcions online fins el 2 de desembre.
Recordatori: La Fundació Paco Puerto, centre de formació de CCOO, ofereix cursos subvencionats de formació d'Anglès B2, a la Fundació Mifas (Rbla.
Xavier Cugat 43, baixos), del 10 de desembre 2015 al 9 de febrer 2016, els dimarts, dijous i divendres, de 19:30 a 22:00 hores (60 hores).
Recordatori: Cicle Connexions. La intervenció socioeducativa amb joves i adolescents, organitzat per la Diputació de Barcelona, el proper 11 de
desembre, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, a la Sala d'actes de l'edifici Migjorn. Recinte Mundet (Barcelona). Can inscripció.

NOTÍCIES DESTACADES
U
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Butlletí EURES & You 10 | 2015
Dades d'atur per comarques i municipis corresponents al mes de novembre 2015
Jóvenes y Paro Registrado. Noviembre 2015
La Generalitat obre expedient informatiu a la discoteca Weekend de Girona per la festa que anuncien pel divendres 4
La consellera d'Ensenyament es reuneix amb el Consell d'Ancians del poble gitano per promoure l'èxit escolar d'aquest alumnat
La Generalitat participa en un projecte europeu de disseny col·laboratiu per imaginar la 'smart school' del futur
Benestar Social i Família promou 25 mesures per adaptar la Reforma Horària entre els caus i els esplais de Catalunya
Campanya del CNJC: Ja tens la salut en ment? #AssociativaMent. Durant els mesos de desembre i gener es difondran diversos recursos i missatges
vinculats a la salut mental i el jovent,.
10 regals solidaris per aquest Nadal
Giovanni Nervo: 2 motius per NO ser voluntari i 6 motius per ser-ne
Arrels busca 400 voluntaris per la campanya #1miliódegràcies
L'app Jocs en català permet cercar jocs i joguines en català amb més de 600 referències
Aquest diumenge 6 de desembre, cicle 'Petits herois' de curtmetratges infantils en català

ENLLAÇOS D’INTERÈS
U
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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
Erasmus+ - Jove.cat
Erasmus+
MONCAT: Feina a Catalunya i al món
Web Europa Direct UdG-Girona
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 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
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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