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AVISOS

Del 5 al 7 de juny, se celebra 10 anys d'INUND’ART: trobada i mostra d’art multidisciplinari de Girona
Entre els actes diversos destaquem avui la presència del director general de joventut, Toni Reig, a la inauguració de
l’exposició al Centre Cultural la Mercè de Girona, a les 20:30, on es presentaran obres dels guanyadors de la Menció
d'Art Jove d'Inund'Art, promoguda per la Coordinadora Territorial de Joventut a Girona. Aquesta es podrà visitar fins el 3
de juliol.

Presentació del 2n vídeo del programa “Joves amb idees”: Coneixem N’klôwô, una aposta per dignificar el treball

OASIS - 1era Trobada d'Adolescents LGTB, del 17 al 19 de juliol 2015, a Barcelona. Organitzada per l'Associació Candela
i amb la col·laboració del Grup de Familiars de Persones Trans de l'Espai Trans i l'Associació de Mares i Pares de LGTB
de Catalunya (AMPGIL), i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i l’Agència Catalana de la Joventut.

Obertes les inscripcions fins el 13 de juny a la Trobada de Xarxa dels professionals de joventut dels ens locals de la
demarcació de Girona: “Ampliant mirades sobre les violències de gènere: reptes per a la prevenció en joventut”, que
tindrà lloc el proper 16 de juny a l’Hotel d’Entitats de Girona.

Obertes les preinscripcions al segon període del programa 'Vacances en família. Estaran obertes fins al 22 de juny a les
12 h

Acredita’t 2015: fins al 10 de juny està obert el termini per a la preinscripció al procés d’avaluació i acreditació de
competències professionals, que enguany ofereix 2.250 places.

“Tria el teu estiu”: Guia d’activitats d’educació en el lleure per aquest estiu

Prestacions per al pagament del lloguer 2015. El termini per presentar les sol·licituds és del 19 de maig al 23 de juny

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Beques i ajuts per a estudiants universitaris
Convocatòria per fer l'estudi d'associacionisme del CNJC. Cal fer arribar les propostes abans del dimecres 10 de juny 2015
Subvencions de l'Ajuntament de Salt a entitats que realitzen activitats mediambientals. Termini fins el 10 de juny 2015.
Oberta la convocatòria de subvencions adreçada a actors de la cooperació catalans i dels països socis per la transformació social, corresponent
a l’any 2015. Aquesta és la primera convocatòria que es regeix segons el nou Pla director 2015-2018, i incorpora un innovador enfocament integrat de
gènere i basat en drets humans (EGiBDH). El termini de presentació de la línia 1 acaba el 10 de juny, i el de la línia 2 el 4 de juliol.
Infografia: Tot allò que cal saber sobre la convocatòria de subvencions 2015 de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Recordatori: La Direcció General d’Afers Religiosos ha obert una convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa per a
l’any 2015 (RELIG 2015). El termini per presentar sol·licituds acaba l'11 de juny.
Recordatori: El Departament de Justícia ha obert la convocatòria de dues línies de subvencions adreçades a entitats i associacions sense ànim de
lucre destinades a promoure la reinserció de les persones en risc d'exclusió social. Presentació de sol·licituds fins al 13 de juny.
Recordatori: Concurs fotogràfic "Comparteix la Setmana de l'Energia" a través d'Instagram. El període de participació és de l’1 de maig al 31 de
juliol del 2015.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
S’obre el termini per a la preinscripció dels alumnes nous que vulguin cursar cicles de formació professional durant el primer semestre del curs
2015-2016 a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC). El termini per presentar sol·licituds és del 3 al 16 de juny
Jornada #èTIC, organitzada per la Direcció General de Telecomunciacions i Societat de la Informació, el 17 de juny 2015, de 9:30 a 13:45, a l’Antiga
Fàbrica Damm de Barcelona. Espai de debat i reflexió sobre la influència de les TIC a les nostres vides.
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Preinscripció universitària del 2 de juny al 3 de juliol 2015
A partir del dilluns 8 de juny comencen les inscripcions per participar a l’Escola d’Estiu del Voluntariat, que es realitzarà entre els mesos de juliol i de
setembre. Se’n fan també a les seus de Girona i Salt.
Píndola de mobilitat internacional: viatges i estades solidaris. Organitzada per la Direcció General de Joventut. Dimecres 17 de juny, de 10 a 11:30h, a
la Seu de la Direcció General de Joventut. Inscripcions online fins el 12 de juny.
Píndola de mobilitat internacional: formes econòmiques per viatjar. Organitzada per la Direcció General de Joventut. Dimecres 17 de juny, de 12 a
13:30h, a la Seu de la Direcció General de Joventut. Inscripcions online fins el 12 de juny.
Jornada “El consum cultural dels joves. Una proposta de creixement i integració”, emmarcada dins el Cicle Connexions de l'Oficina del Pla Jove de la
Diputació de Barcelona, que és un espai de reflexió amb professionals que treballen amb joves des de diferents àmbits. Aquesta primera sessió del cicle
Connexions del 2015 es centrarà en la participació cultural dels joves. Serà el 3 de juliol, de 9:45 a 14h, a la Sala d'Actes del Pavelló Migjorn del Recinte
Mundet de Barcelona.
Descobreix el misteri d'aquest estiu: Wha't app a crime. Iniciativa de GRA. Equipament Juvenil. Servei de Joventut. Primer joc de pistes mitjançat
l'aplicació Whatsapp per tal de descobrir un crim que s'amaga per la ciutat. Les inscripcions es podran fer fins el 2 de juliol a les 24 h. La presentació del joc
serà el dilluns 6 de juliol a les 19 h al Gra. Equipament juvenil.
Campanya de crowfunding d’Escoltes Catalans per a elaborar un documental anomenat “Rebels amb causa”.El curtmetratge vol ser una eina de
difusió de l’escoltisme, dels seus valors, de la contribució educativa amb voluntat transformadora a nivell global des de l’actuació local.

Recordatori: III Setmana Bio per l’alimentació ecològica, que se celebra del 29 de maig al 7 de juny
Recordatori: 6a Fira del Conte de Medinyà , el proper 7 de juny, de 10 del matí fins a les 8 del vespre. Espectacles, il·lustradors, llibreries, editorials,
talleristes... El 5 de juny es realitzen prèvies a la Fira: Teatre: "L'hospital tranquil" a càrrec de la Companyia Dos de Deu.
Recordatori: 1r Concurs d'Instagram a la Fira del Conte de Medinyà, el proper 7 de juny. Etiquetes #InstaFiradelConte #FiradelConteMedinyà
Recordatori: Guia bàsica per a emprendre: El dia 10 de juny Girona Emprèn acull una nova sessió del cicle de xerrades ‘A Girona Emprèn parlem de...’.
La sessió, es realitza al Centre d'Iniciatives Locals, a partir de les 4 de la tarda, a càrrec d’Albert Bosch, tècnic d’emprenedoria del servei municipal. Cal
inscripció prèvia.
Recordatori: Convocada la quarta edició del procés d'avaluació i acreditació de competències professionals. El termini de presentació de
sol·licituds d'inscripció és del 27 de maig al 10 de juny
Recordatori: Càpsula TIC de Girona emprèn: primers passos amb MailChimp. El 12 de juny 2015, de 9.30 a 13h, al Centre d'Iniciatives Local-Girona
Emprèn de Girona. Cal inscripció prèvia.

NOTÍCIES DESTACADES
Nou Butlletí núm. 390 del voluntariat català, a l’Abast
Nou butlletí DÍXIT núm 135, maig 2015
Butlletí de joves i mercat de treball - 1r trimestre 2015
Dades d'atur per comarques i municipis del mes de maig de 2015
Acció Solidària Contra l’Atur: s’encarrega d’atorgar crèdits sense interessos a projectes que tenen com a objectiu crear llocs de treball.
Dos nous programes de polítiques d’ocupació: “Treball i Formació per a persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció en col·laboració
amb administracions locals” i “Accions d’orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació”
El Parlament aprova la Llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius presenten els 24 projectes d'app més innovadors dissenyats a les aules catalanes
El CNJC presenta al·legacions a la modificació del decret que regula les activitats en educació en el lleure en les que hi participen menors de 18
anys
mSchools Toolbox: un aparador d’aplicacions mòbils avaluades per docents i professionals de l’educació.
Conegueu les vostres competències digitals amb el test d'autodiagnòstic Ikanos, basat en el marc europeu de competències digitals
Violència juvenil: recull de monografies, articles de revista, conferències DIXIT TV, entitats i recursos web que reflexionen sobre la violència
juvenil i en mostren algunes de les seves expressions o vessants: maltractament a la parella, assetjament escolar (bullying), violència
filioparental, homofòbica, bandes juvenils, etc.
Cinc joves que van fer el curs d'agents de salut són els protagonistes d'un vídeo que fomenta els hàbits saludables

ENLLAÇOS D’INTERÈS
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
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
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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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