PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

09/01/2015

AVISOS

Marató de Donants de sang 2.0 de Catalunya del 16 al 23 de gener: es pot reservar dia i hora per Internet i evitar esperes
innecessàries el dia de la donació

Carnet Jove: Nou Pack Jove Virtual 2015

Projectes de camps de treball 2015: El termini de presentació de propostes estarà obert del 12 al 23 de gener de 2015

Subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. (Dirigida als municipis o
comarques segons consta a la distribució territorial que figura a l'Annex 2 de l’Ordre). El SOC subvenciona els
contractes de treball, d'un any de durada a jornada completa, del personal tècnic que forma part de la Xarxa d'impulsors.
El termini per sol·licitar l'ajut finalitza el 8 de febrer de 2015.

Dades d'atur per comarques i municipis corresponents al mes de desembre

La publicació de la Llei sobre l’Impost de Societats confirma que totes les entitats, sense excepció, hauran de presentar
l’impost i, per tant, portar una comptabilitat de partida doble

Vídeo presentació de Pam a Pam, el nou mapa de l'economia solidària

Revista Xarxanet 2014: Recull dels recursos, notícies i articles d'opinió més vistos durant l'any 2014 a Xarxanet.org i al
seu bloc

Recordatori: Oberta la convocatòria d’artistes a l’Inund’Art. X Trobada i Mostra d’Art Multidisciplinari. Girona, del 4 al 7
de juny de 2015. Data límit d’inscripció: dimecres 25 de Febrer

Recordatori: Prova per a l'obtenció del graduat en ESO per a persones de més de 18 anys. Inscripció: del 8 al 14 de gener
de 2015

Rebaixes d'hivern : recomanacions a les persones consumidores i usuàries

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Tallers educatius del Centre Jove de Salut de Girona aquest gener:
Grup d’Autoconeixement i Aprenentatge sobre l’ús de Cànnabis: 19 i 26 de gener i 2, 9, 16 i 23 de febrer, de 17:30 a 18:30h
Taller de Conscienciació sobre el Bon Ús de les Tecnologies: Adreçat a joves de 12 a 18 anys. Dimarts 27 de gener de 16 a 20h.
El Parlament Europeu està buscant assistents experimentats i versàtils i altament motivats, capaços d'adaptar-se i tenir un paper clau en l'organització
del treball diari dins de la institució. El termini per a presentar candidatura finalitza el 13 de gener 2015 a les 12:00 pm (migdia hora de Brussel·les).
20a edició de Mostrar’t - Festa i concert de presentació de la inauguració amb JN Band. Dijous 15 de gener a les 20h, a lEstació Espai Jove de Girona.
Bankia i la Fundació Lo que de verdad importa creen la convocatòria 'Historias en red 2015' per tal de donar suport a joves emprenendors socials i ajudarlos a les seves campanyes solidàries. Termini fins el 21 de gener 2015
5a edició de Momentum Project: iniciativa creada per BBVA i ESADE, juntament amb PwC, que dóna suport a persones que detecten un problema social
i decideixen buscar una solució mitjançant una iniciativa empresarial. Termini fins el 23 de gener 2015.
Escola Oficial d’Idiomes de Girona: Matrícula del 2n quadrimestre als cursos intensius de català i espanyol. Preinscripció online pels nous alumnes del
20 de gener 2015 a les 00.01h fins al 23 de gener 2015 a les 14.00 h
Pràctiques de formació al Parlament Europeu: programa de pràctiques per a joves que compten almenys amb 18 anys i un certificat d'educació
secundària o equivalent. L’ 1 febrer 2015 venç el termini per a la propera convocatòria.
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Mobile World Capital Barcelona amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la GSMA convoquen l'edició dels Mobile
Learning Awards 2015 dins del programa mSchools. En aquesta tercera edició hi ha tres concursos i destaca com a novetat la nova tipologia que fa
referència a les aportacions al Mobile History Map. El període d’inscripció al concurs i de lliurament de les propostes finalitza el 9 de febrer de 2015 a les
12:00 hores
Nou termini per modificar les dades que consten a la Borsa de treball de personal docent: del 21 de gener al 9 de febrer de 2015
Premis d'Excel·lència Energètica de la Generalitat de Catalunya: tenen per objecte el reconeixement de ciutadans, empreses, entitats públiques i
privades i ens locals que hagin dut a terme projectes o actuacions remarcables en el camp de l'estalvi, l'eficiència energètica, el foment de les energies
renovables i les noves tecnologies energètiques. El termini de presentació de candidatures finalitza el 9 de febrer de 2015.
Subvencions destinades al finançament d'un programa específic d'accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la
comunicació, adreçat a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Termini de
presentació de sol·licituds fins el 15 de febrer de 2015.
Proves per a l’obtenció dels certificats de català de la Direcció General de Política Lingüística. El termini de presentació de sol·licituds d’inscripció és del
30 de gener al 18 de febrer de 2015.
Recordatori: La Jornada de la Internet Social tindrà lloc el 21 de gener de 2015, al Mobile World Centre de Barcelona. La ciutadania intel·ligent, els joves i
l'ocupabilitat, i la mobilitat i la innovació social seran els eixos d’aquesta propera edició de la Jornada de dinamització de la Internet Social. Inscripció online
oberta.

NOTÍCIES DESTACADES
El pastisser Josep Maria Rodríguez Guerola i el flequer Jordi Morera Ransanz, guanyadors del Premi al millor jove artesà alimentari innovador
2014
Ofertes de Vacants en el Servei de Voluntariat Europeu de l’Asociación Mundus
La Fundació MAPFRE promou la Primera Convocatòria d'Ajudes a la Formació Professional Dual: Programa Accedemos. En breu es publicaran dates i
bases de la convocatòria.
Els centres catalans ja poden participar en el Mobile Learning Awards, el concurs que premia les iniciatives educatives a través de dispositius
mòbils
Ensenyament convocarà el triple de places per obtenir el Diploma d'Estudis en Llengua Francesa Escolar
Catalunya considera que el calendari d'aplicació de la LOMCE a secundària i batxillerat respon a interessos electoralistes i perjudicarà el futur
dels alumnes
Més de 60.000 alumnes s'han inscrit aquest curs als camps d'aprenentatge del Departament d'Ensenyament
PIMEC, el Departament d’Ensenyament i el Servei d’Ocupació de Catalunya impulsen l’acreditació de les competències professionals
Benestar Social i Família subvenciona amb més de 20M d'euros l'any 2014 les entitats que presten serveis vinculats al Departament
La Creu Roja i el Departament de Benestar Social i Família garanteixen roba d'hivern a un miler d'infants en risc
Pam a Pam és el mapa col·laboratiu que mostra iniciatives del consum responsable i l’Economia Solidària a Catalunya, una iniciativa de SETEM i la Xarxa
d’Economia Solidària (XES) per transformar el nostre entorn a partir de la cistella de la compra
La Fundació Bicicletes Sense Fronteres dedica la seva activitat a lliurar bicicletes a persones sense recursos perquè es puguin desplaçar a l'escola o al
seu lloc de treball.
"Voluntariat per la llengua"
Catalunya tanca l'any líder a les xarxes socials a nivell europeu

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
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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