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Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines
U

AVISOS

U

H

La Direcció General de Joventut, l'Institut Balear de la Joventut, l'associació Inund’Art de Girona i l'associació
Shandynamiques de Cervera (Catalunya Nord) signen un acord de col·laboració per impulsar el programa "ART PERTOT", que
donarà suport a la creació emergent de joves de Catalunya, les Illes Balears i la Catalunya Nord
Oberta la convocatòria per a participar a “Art Pertot”. El període per presentar la documentació finalitza el 10 de març de 2017

Del 2 al 4 de juny de 2017 se celebrarà el 12è Festival Inund’art - Mostra i trobada d’art a Girona
Oberta la convocatòria d’artistes per a participar a l’Inund’Art 2017. Destaquem la “Menció Especial d’Art Jove”, que s’atorga a
un/a jove d’entre 18 i 29 anys nascut/da o resident a les comarques gironines i participant en la modalitat d’arts visuals. Data
límit d’inscripció el 10 de març de 2017

Procés participatiu del CNJC per a la redacció de la 4a Carta Catalana de la Joventut i el Pla d'Actuació Jove
Trobades-taller “(Re)Pensem-ho tot, construïm col·lectivament!”. A les comarques gironines es farà el divendres 17 de febrer,
de 19 a 21h, a l’Oficina Jove – Estació Espai Jove de Girona.

L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) engega l’estudi per conèixer en l’actualitat,
quins són els perfils dels i de les professionals que treballen amb joves a Catalunya. Participa-hi, són només 3 min

Dilluns 20 de febrer a les 14h acaba el termini per a la presentació de propostes la convocatòria Art Jove de l’Agència Catalana
de la Joventut de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar projectes en el marc de la Sala d’Art Jove al llarg de l’any 2017.
Es diferencien tres modalitats:
-

Premis Art Jove per la producció de projectes en les modalitats creació, investigació, edició, intervenció en l’àmbit de la natura i el
paisatge i intervenció en l’àmbit museístic i patrimonial,

-

Beques Art Jove per a la mediació en residència i per la mediació en educació i les

-

Beques Art Jove d’intercanvi internacional.

El Govern reprèn els ajuts per a projectes de recerca i investigació sobre la realitat juvenil a Catalunya, que es desglossa en el
Premi Joventut, les Beques per a la realització de tesis doctorals i els Ajuts a la recerca en matèria de joventut. La
convocatòria es fa amb la col·laboració de l'AGAUR. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 28 de febrer de 2017

Sessions territorials per informar dels recursos i serveis de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària. A la demarcació
de Girona estan programades a la Garrotxa (Olot 28 de febrer), Baix Empordà (La Bisbal 20 d’abril) i al Pla de l’Estany
(Banyoles 23 de maig). Cal inscripció prèvia.
Nou Servei d’Assessorament: Si vols aconseguir més impacte social, ASSESSORA’T

Programa Català de Refugi
Inscripció per ser mentor/a de persones refugiades en el procés d'aprenentatge de la llengua, en la recerca de feina i en
aquelles aspectes que puguin facilitar la seva integració en la societat catalana o per ser entitat col·laboradora del programa.
Manifestació en favor de l'acollida de persones refugiades i migrants: 18 de febrer a les 16h, a Pl.Urquinaona (Barcelona)

Campanya “La vida que t’espera” i “Trobarem temps dins del temps”. Primera campanya de la Generalitat de Catalunya per
impulsar la reforma horària

Sessió informativa d’Actualització del estudis de secundària i continuïtat formativa, adreçada a orientadors i orientadores,
organitzada pel Servei d’Orientació i Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament, el 14 de març de 2017, de 9 a 15h, a
l’espai CosmoCaixa de Barcelona
Dates previstes per a la preinscripció del curs 2017-2018
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ampliació del termini d’inscripció a la borsa de treball de personal docent fina al 14 de febrer a les 13h
Proves per obtenir el graduat d'ESO (alumnes que no l'han obtingut en finalitzar l'etapa). Període d'inscripció obert fins al 15 de febrer
Procés de selecció d'una persona com a tècnic/a auxiliar de joventut per al desenvolupament del projecte de polítiques educatives, formatives i de
participació, en el marc del Pla Local de Joventut 2016-2019 a l'Ajuntament de Banyoles. El termini de presentació d'instàncies finalitza el proper dilluns 13 de
febrer de 2017.
Ofertes EURES referent a la 1a quinzena de febrer de 2017
Ofertes d'ocupació en institucions, organismes i agències de la Unió Europea
Sessió oberta Yuzz: Lideratge, motivació i treball en equip, el 23 de febrer, de 17:30 a 20:30, a l’aulari 3 del Centre d’empreses al Parc Científic i
Tecnològic de la UdG. El programa d’emprenedoria Yuzz és un programa, que busca joves d’entre 18 i 31 anys amb talent i idees de projectes amb
basetecnològica, els quals rebran durant cinc mesos (de gener a maig) formació i assessorament a càrrec d’experts locals i estatals amb projecció
internacional.
Procés de selecció d’un/a dinamitzador/a juvenil en règim d’autònom, per a l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. Període de 3 mesos
prorrogable a un màxim de 12 mesos. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 24 de febrer de 2017.
Concurs de cartells “Alimentació saludable” de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Torelló. Les obres s’han de presentar presencialment abans del 17
de març de 2017
10è Concurs “Joves i Mobilitat” 2016-2017, per a joves d’entre 13 i 17 anys de Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius de centres escolars, membres de
casals de joves o centres de lleure de Catalunya. És un concurs del RACC amb el què pretén que en els joves es treballin aspectes de mobilitat sostenible i
segura. El seu objectiu principal és promoure actituds que fomentin entre els joves una mobilitat responsable. La presentació de treballs pel concurs acaba el
28 d’abril de 2017
III Edició del Programa “First Experience Viesgo” (Electricidad), amb 28 vacants per a un conveni de pràctiques professionals d’un any de durada (jornada
completa) a Madrid i Santander. Beques dirigides a estudiants d'últim any de carrera o postgrau amb possibilitat de signar conveni de pràctiques.
Recordatori: Prova específica d’accés als ensenyaments esportius: inscripció a esquí alpí, hípica (cicles inicial i final) i surf de neu fins al 16 de
febrer 2017.
Recordatori: La Fundació Barcelona Olímpica convoca el 6è concurs de vídeos per a la campanya promocional de la 8a edició del BCN Sports Film
Festival. El concurs té com a objectiu la producció d’un vídeo promocional original de vint segons. L’espot guanyador serà la imatge oficial de la campanya
publicitària de la propera edició del BCN Sports Film Festival, i serà dotat amb 1.000 € en metàl·lic. El termini d’inscripció finalitza el 15 de febrer de 2017.
Recordatori: 8a edició del 360FEST, festival dels grups de música dels alumnes dels instituts de secundària del Gironès organitzat per l’Espai Marfà i la
Secció de Joventut de l’Ajuntament de Girona i la Casa de la Música del Gironès, que se celebrarà el divendres 21 d’abril a partir de les 16 h al Parc del
Migdia de Girona. Fins el 15 de febrer estaran obertes les inscripcions per poder actuar-hi.
Recordatori: S'han publicat les bases que han de regir el concurs de selecció d'un/a tècnic/a comarcal de Joventut del Consell Comarcal de la
Cerdanya i creació d'una borsa de treball amb vigència de dos anys. El termini de presentació de candidatures es tanca el 23 de febrer (inclòs).

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Sessió informativa “El procés de selecció des de la perspectiva de l’empresa”, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG, a càrrec de Xavier Santos,
consultor RRHH-Axxon, el dimarts 14 de febrer, a les 12 hores, a la Sala de Graus de la Facultat de Dret, de la Universitat de Girona. Places limitades. Cal
inscripció prèvia
Nova sessió del 5è cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón” organitzat per l’Oficina Jove del Gironès, per tal d’informar els i les joves
interessats/ades en viure una experiència a l’estranger per treballar, estudiar o millorar els seus idiomes, serà la sessió AQUEST ESTIU VULL PARTICIPAR
EN UNA ACTIVITAT SOLIDÀRIA, el proper dimecres 15 de febrer, de 19 a 20:30 h, a l’Estació Espai Jove, Sessió a càrrec del CeDRe / Coordinadora d'ONG
Solidàries de les Comarques Gironines i l'Alt Maresme i les entitats que organitzen les estades solidàries. Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia.
Sessió formativa “Treballar x treballar és un mal negoci!!!”, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG, a càrrec de Xavier Santos, consultor RRHHAxxon, el dijous 16 de febrer de 2017 a les 12 hores, a la Facultat de Ciències – Aulari Comú – aula AC015/016 de la Universitat de Girona. Places limitades.
Cal inscripció prèvia
III Hackató en Creativitat i Innovació a Lloret de Mar, el 17 i 18 de febrer, de 7 a 7 de la tarda. Inscripcions obertes i limitades. Inscripció Gratuïta a El
Puntet.
ALTRART promou conjuntament amb més associacions de caire social i cultural de la ciutat d’Olot i la Garrotxa l’acte “Definim el Bé Comú” que tindrà lloc el
matí del 18 de febrer, de 10 a 13h, a la Sala el Torín d’Olot.
Tallers de Formació per a Reemprenedors. A Girona és a càrrec de Autoocupació Girona, 20, 24, 27 de febrer i 1 de març, de 10 a 14 h. Cal inscripció
prèvia
V Jornada Informativa Aprendre Idiomes a l'estranger, organitzada per l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona, el proper 21 de febrer de 2017, al vestíbul de
l’escola, d’11 h a 13 h, i de 15 h a 19 h. S’hi pot trobar informació sobre aprendre idiomes a l’estranger: cursos, estades, treball, sortides, etc.
2a edició de l’AGORA VIC 2017, organitzada per la Plataforma Mestres de Vida en col·laboració amb l’Ajuntament de Vic, el 25 de febrer, de 16-21h. Es faran
un total de 19 conferències sobre desenvolupament interior, repartides per 4 espais. L’assistència a les conferències és gratuïta i no cal fer reserva prèvia.
Recordatori: Sessions informatives durant el mes de febrer sobre les estades als Estats Units organitzades per Young Life del 30 de juny al 24 de
juliol, per a joves i adolescents. Hi haurà una sessió informativa a Banyoles el proper 17 de febrer, a les 20:30, al Centre Juvenil Young Life de Banyoles.
Recordatori: CURS: Estratègies educatives per a la intervenció comunitària amb joves, organitzat pel Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de
Catalunya (CEESC), a la seu de Girona (c/ Ibèria 4), els divendres 17 i 24 de febrer i 10 i 17 de març, de 9.30 a 14.30h.

2/3

U

NOTÍCIES DESTACADES

U

Butlletí A l'Abast, núm. 423
Butlletí Ara és demà - Consell Escolar de Catalunya. Febrer 2017 #6
EURES & YOU 01 | 2017
El 2.791, número del sorteig del “Vacances en Família” pel període de març a agost de 2017
Joventut organitza les primeres Jornades d'Alberguisme a Catalunya
La consellera Bassa presenta l'Ateneu Cooperatiu Girona per impulsar iniciatives d'economia social i cooperativa
Un projecte d'FP dual de Girona seleccionat per la Comissió Europea
Les PAU 2017 es mantenen d'acord al disseny de la Generalitat, adaptant la correcció de les proves de català
Durant 2016 més de 150 famílies han signat el seu compromís contra la Mutilació Genital Femenina
El telèfon d’emergències CAT112 atendrà en 50 idiomes
Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya: la nova llei regula les obligacions i contractes i és d’aplicació principal a Catalunya
Hospital de dia d’adolescents: educar des de la columna més feble
El 2 de febrer els Esplais Catalans van estrenar el documental ‘Transformar Educant’
Nova campanya per fomentar l'ús de termes d'empresa en català enlloc d’anglicismes innecessaris

U

ENLLAÇOS D’INTERÈS

U

Coordinació Territorial de Joventut a Girona
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
Formació contínua de la Direcció General de Joventut 2016
JoveCat
E-Joventut
Garantia Juvenil
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
Observatori Català de la Joventut
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Xarxes Socials Joventut
Xarxanet.org. Entitats i voluntaris per un món millor
Adolescents.Cat
Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
Bones Pràctiques en l'Àmbit de la Joventut
Viquillibre Estratègies de millora educativa
Viqui Guia Jove
Guia per al desplegament operatiu de la qualitat de l’atenció jove. XNEJ
Taula de Referents Europa Jove de Girona
Portal #fonsUECat
Erasmus+ - Jove.cat
Erasmus+
MONCAT: Feina a Catalunya i al món
Web Europa Direct UdG-Girona
Treballar a Europa. XARXA EURES
Portal web de la Diputació de Girona amb l’oferta formativa de millora de l'ocupabilitat
Sexe Joves
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
Xarxa Treballem amb Joves (XTJOV)
Grup de Facebook – Xarxa Treballem amb Joves
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.tsf@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.tsf@gencat.cat. Gràcies
HU
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