PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

06/11/2015

AVISOS

Obertes les inscripcions a la Jornada de Girona de la formació per a responsables polítics de joventut 2015: "Intervenir
en Joventut des del món local”, que tindrà lloc el dissabte 28 de novembre a l’Auditori Josep Irla de l’Edifici de la
Generalitat

Manifest 3r Congrés de Lleure Educatiu, Pel dret a un lleure educatiu infantil i juvenil

S'allarguen les inscripcions fins el 13 de novembre al meeting Be Youth Worker Today
Els professionals de joventut de Catalunya i Europa s’organitzen per treballar en xarxa
Be Youth Worker Today - BYWT, un projecte de creació de xarxa de professionals del treball amb joves.

Convocatòria dels premis i les beques Art Jove 2015. El termini per presentar les sol·licituds és el 26 de novembre de
2015.

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.

Nous vídeos de la Garantia Juvenil: “Què és la Garantia Juvenil?” i “Apunta’t a la Garantia Juvenil”

4t vídeo del programa “Joves amb idees”: el jove Anatol Gottfried creua fronteres per conèixer noves cultures

La Direcció General de Joventut ha obert les inscripcions al Programa Estimar no fa mal, que és un Projecte
d’assessorament per a la prevenció de les violències masclistes amb joves. El període d'inscripció finalitza el 16 de
novembre de 2015.

Setmana de sensibilització sobre el consum d’alcohol del 9 al 15 de novembre : Veus el que beus?
Catàleg de materials i programes per a la prevenció i la reducció de danys associats a les drogues. Comanda de
materials.

Com ens afecta la Llei del Voluntariat?

Vídeo resum de la jornada de l'Urban Culture Olot 2015, resultat d’una de les activitats escollides en l'assemblea dels
pressupostos participatius que es va celebrar el passat mes d’abril
Pressupostos Participatius de Jovenut d’Olot 2015 – Idea-La

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) amplia la seva borsa de formadors i formadores. Data límit de recepció de candidatures: 15 de
novembre de 2015.
Subvencions per promoure l'emprenedoria entre els joves en el marc del Programa de garantia juvenil a Catalunya. El termini de sol·licitud finalitza
el 20 de novembre de 2015
S'obre la convocatòria extraordinària per formar part de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció
educativa i de suport a la docència del Departament d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral. Es poden
presentar sol·licituds fins al 20 de novembre de 2015.
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XI edició del concurs escolar "Consum responsable: Tu consumeixes: ho fan igual a tot arreu?", convocat per L'Agència Catalana del Consum. Els
equips poden inscriure’s fins al 18 de desembre de 2015.
21a edició del Concurs ‘El Gust per la Lectura’, organitzat pel Departament d’ensenyament amb l’objectiu principal d’incentivar la lectura literària i
desenvolupar l’hàbit lector entre els més joves. S’adreça als alumnes d’educació primària, secundària, batxillerat i educació d’adults. El termini d’inscripció
finalitza el 22 de desembre.
Concurs de clipmetratges de Mans Unides per a conscienciar sobre la fam i les seves causes. Categoria general a partir de 18 anys, i Categoria escoles,
per a nens i joves fins a 18 anys de tot tipus de centres, grups i associacions d'educació no formal. Els clipmetratges, que han de ser d’un minut, es poden
enviar fins el 22 de febrer de 2016.
Recordatori: Oberta la convocatòria de subvencions per al finançament de programes INTEGRALS, que promou el Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya sota el paraigües de la Garantia Juvenil. El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 7 de novembre de 2015.
Recordatori: Subvencions destinades als projectes innovadors i experimentals en l'àmbit del desenvolupament local. Termini de sol·licitud fins el 9
de novembre de 2015
Recordatori: Oberta la convocatòria de subvencions per al finançament de programes SINGULARS, que promou el Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya sota el paraigües de la Garantia Juvenil. El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 10 de novembre de 2015.
Recordatori: 7a edició del Concurs (RE) Imagina’t. Concurs,convocat per l’Observatori de les Dones, adreçat a nois i noies de 14 a 18 anys. El termini per
a la inscripció finalitza el 13 de novembre de 2015.
Recordatori: Subvencions per a projectes de mobilitat transnacional, adreçats a joves inscrits en el Programa de garantia juvenil (Programa TLN Mobilicat)
El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció el 14 de novembre.
Recordatori: Subvencions del Departament de Salut per a la prevenció i el tractament de les drogodependències. El termini per presentar la
sol·licitud finalitza el 14 de novembre de 2015.
Recordatori: 5a edició del Concurs TQB: és un concurs emmarcat dins el Programa de Prevenció de Violència de Gènere de la Regidoria de Polítiques
d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Els participants presentaran a concurs iniciatives de sensibilització sobre la violència vers les dones en
format digital (vídeos, cançons, poesies, articles, performances, campanyes, cartells, imatges, etc.), que després es difondran a través de Facebook. Les
propostes s’han de presentar de l’1 al 15 de novembre.
Recordatori: Oberta la Convocatòria als Premis Ateneus 2015. Certamen que cada any reconeix la creativitat, l’originalitat, la qualitat i l’esforç que fan les
diferents associacions culturals, les persones, les empreses i els mitjans de comunicació del país per promoure la cultura i l’associacionisme cultural. El
termini de presentació finalitza el 15 de novembre de 2015.
Recordatori: V Premi del concurs de microrelats amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les
Dones. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 de novembre de 2015.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
La Fundació Young Life de Banyoles organitza una Esquiada als Alps del 4 al 8 de desembre per a joves de 12 a 18 anys d’arreu.
Curs online sobre les claus de les polítiques de joventut, del 9 de novembre al 20 de desembre, a l’Escola EFA (Escola de Formació de l’ACELLEC),
amb la col·laboració de l’AcPpJ.
Sessió Formativa - Professionalitza la teva Recerca Activa de Feina: La Borsa de treball de la Universitat de Girona ha programat diverses activitats per
impulsar la inserció i la millora de l’ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris. Aquesta sessió es durà a terme del 10 al 26 de novembre a
diverses facultats de la UdG. Cal inscripció.
3a edició de De BCN al món!, organitzada pel servei d’Assessoria en Mobilitat internacional del Departament Joventut de Barcelona. Se celebra del 9 de
novembre al 3 de desembre, de 18 a 20 h. Les sessions de la propera setmana són: estades a Austràlia el 9 de novembre; Oportunitats Laborals a Europa
el 10 de novembre; el Sector Sanitari a França, Regne Unit i Països Nòrdics l’11 de novembre; i Estades a l'Estranger per a Menors el 12 de novembre.
L'entrada és gratuïta, amb inscripció prèvia.
Píndola de mobilitat internacional: "Recursos per treballar fora d’Europa", Organitzada per la Direcció General de Joventut. Dimecres 11 de
novembre de 9 a 10:30h, a la Seu de la Direcció General de Joventut. Inscripcions online fins el 5 de novembre.
Píndola de mobilitat internacional: "Eines per fer un CV i una entrevista en anglès". Organitzada per la Direcció General de Joventut. Dimecres 11 de
novembre de 11 a 12:30h, a la Seu de la Direcció General de Joventut. Inscripcions online fins el 5 de novembre.
Xerrada per a empreses i pimes sobre bonificacions a la contractació de Garantia Juvenil, organitzada per l’Oficina Jove Cal Drac del Pla de l’Estany,
el 12 de novembre a les 10h, al Museu Darder de Banyoles.
1a edició del Curs gratuït de Gestió integral de Fundacions i Associacions Culturals, subvencionat pel Departament de Cultura, organitzat per la
Fundació Pere Tarrés, el 13, 14, 27 i 28 de novembre i 11 de desembre, Els divendres de 16 a 20h i els dissabtes de 9 a 13h.
Taller d’Acció Artística per a la Transformació Social, organitzat per la delegació de SETEM Girona juntament amb l’Associació Cultural la Nave, el cap
de setmana 14-15 de novembre, al Centre Cívic Barri Vell de Girona.
2a edició del Curs gratuït de Gestió integral de Fundacions i Associacions Culturals, subvencionat pel Departament de Cultura, organitzat per la
Fundació Pere Tarrés, el 20 i 21 de novembre i el l’11, 12 i 18 de desembre, Els divendres de 16 a 20h i els dissabtes de 9 a 13h.
11a edició de l’Àgora Jove del CNJC: “Què et mou? El jovent organitzat per una mobilitat sostenible”. Tindrà lloc els dies 28 i 29 de novembre a
l’alberg J.M. Batista i Roca (el Masnou) i se celebrarà sota el lema: Què et mou? El jovent organitzat per una mobilitat sostenible. Et termini per fer les
inscripcions finalitza el dilluns dia 16 de novembre de 2015.
Dimecres 18 de novembre, de 19 a 21h, es dur a terme una altra sessió del segon cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" de l’Oficina Jove
del Gironès – Estació Espai Jove de Girona: “Estades a França”. Sessió a càrrec d’Eric Pérez Mouillet, director de l’Alliance Française de Girona. Activitat
gratuïta.
Jornada de reflexió i debat: “Reconeguem les violències sexuals”, organitzada per l’Institut Català de les Dones en el marc del Dia Internacional contra
la Violència Masclista, el dilluns 23 de novembre, de 9:30 a 14:30h, a la Casa del Mar de Barcelona, al carrer Albareda 1-13. Cal inscripció prèvia.
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. S’ha considerat important realitzar en dues sessions la presentació de la
Llei, una especialment dirigida als ens locals, de 10 a 12h, i l’altra dirigida principalment a les entitats, de 17 a 19h. Cal inscripció online.
Recordatori: Dimarts 10 de novembre, de 19 a 21h, es durà a terme la 4a sessió del segon cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" de
l’Oficina Jove del Gironès – Estació Espai Jove de Girona: “Vull marxar a l’estranger (Europa!), per on començo?”. Activitat gratuïta.
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Recordatori: VII edició del Fòrum d’Oportunitats Empresarials de Figueres – Fòrum Imagina. El 10 de novembre, de 16 a 19h, a l’Escola d'Hostaleria
de l'Alt Empordà
Recordatori: Curs de la Fundació Paco Puerto (CCOO): Competències bàsiques educatives. Educació per competències i projectes d'innovació.
Curs subvencionat que es durà a terme a Terrassa, els dimarts i dijous de 14:40 a 21:00h, del 10 de novembre al 10 de desembre de 2015
Recordatori: Cicle de Càpsules formatives per a professionals del servei de treball de les Oficines Joves el 16 i 30 d’octubre, el 13 de novembre i el 3
de desembre. La tercera serà “Processos de selecció", el 13 de novembre, de 9:30 a 14 h, a la seu de la Direcció General de Joventut (c/ Calàbria 147,
Barcelona). Inscripcions fins l’11 de novembre.
Recordatori: Jornada de Prevenció i Mediació Comunitària a Girona, del Programa de prevenció i mediació comunitària (PMC) de la Direcció General
d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil. Se celebra a l’Auditori Josep Irla de l’Edifici de la Generalitat a Girona, el 19 de novembre, de 9.15 a
14.15 h. Cal inscripció online.
Recordatori: Curs d’aprofundiment sobre: El treball amb joves consumidors de cànnabis, organitzat pel Departament de Salut, el 19 de novembre (de
9,30h a 14,00h i de 15,00h a 17,30h) i el 20 de novembre (de 9,30h a 14,30h) a la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut – edifici Salvany de
Barcelona. La data límit d’inscripció finalitza el 13 de novembre de 2015. La matrícula és gratuïta.

NOTÍCIES DESTACADES
Dades d'atur per comarques i municipis del mes d'octubre de 2015
Butlletí A l'Abast, núm. 396
Butlletí: EURES & You 9/2015
Ensenyament posa en funcionament el registre únic de dades acadèmiques d'alumnes de Catalunya
Prova d'avaluació de quart d'ESO. S'aplicarà el 16 i 17 de febrer de 2016 a tots els centres de Catalunya
Signatura del Contracte entre l’Agència Catalana de la Joventut i la Federació Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya
El Govern adjudica a CaixaBank les tasques d'emissió, promoció i dinamització del Carnet Jove fins al 2026. L’any vinent s’ampliarà la franja
d’edat dels titulars des dels 12 fins als 30 anys
AEiG La Claca de Cassà de la Selva ha organitzat un Verkami per a recollir finançament pel canvi de local
Com fer participar les empreses dels projectes de les entitats?
Vídeo Info K - Especial refugiats
Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya
Aula Youtube

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
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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