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AVISOS

Diada Nacional de Catalunya
Dispositiu especial per a la Diada

En marxa el càsting Carnet Jove 2015! Es cerquen joves per protagonitzar la campanya publicitària 2016 del Carnet Jove

Des de l’1 de setembre i fins el 2 d’octubre, els centres educatius de secundària de Catalunya es podran inscriure al
programa “Delegats i Delegades en 3D”, impulsat des de la Direcció General de Joventut, per fomentar la participació
entre joves. Cal utilitzar el formulari online.

Garantia Juvenil:
Jornades informatives: cartera de serveis de la Garantia Juvenil. La propera serà el 15 de setembre, de 9 a 14h, a la Casa
del Mar de Barcelona (c. Albareda, 1). Cal fer la inscripció online.
Podeu consultar la presentació de les jornades al Web
El conseller Puig assegura que el programa és una "prioritat absoluta del Govern" i "un compromís de país"
Dades d'atur per comarques i municipis, agost 2015

Erasmus+: Ja estan disponibles els formularis de la ronda 3. El termini de sol·licitud acaba l’1 d'octubre

Projecte Be Youth Worker Today – BYWT. Es realitzarà un meeting els dies 25, 26 i 27 de novembre de 2015 a diversos
equipaments del centre de la ciutat de Barcelona. Hi ha diverses maneres de participar i de col·laborar.

Beques i ajuts del Ministerio d’Educación, Cultura y Deporte per a ensenyaments postobligatoris curs 2015-16. Termini
de sol·licitud per als estudis no universitaris fins el 30 de setembre i per als estudis universitaris fins el 15 d’octubre.
A l’Oficina Jove del Gironès (Estació Espai Jove de Girona) posen a disposició un servei de sol·licitud d’aquestes
beques
L’Oficina Jove del Baix Empordà ha fet una Guia resumint els requisits, tant acadèmics com econòmics, i altres
condicions, per al seu atorgament.

Acollida de refugiats a Catalunya

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Convocatòria de places del “Centro Superior de Investigaciones Científicas” (CSIC). Contractació en pràctiques de nois i noies menors de 30 anys,
graduats universitaris i inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Termini de presentació fins el 22 de setembre 2015
Subvencions 2015 del Programa "Fem Ocupació per a joves" del SOC per a la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per
afavorir la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys. El termini de presentació de sol·licituds de les entitats promotores finalitza el 21
d'octubre de 2015, i el de les entitats contractants és de dos mesos des de la data d'inici del contracte laboral.
L'Ajuntament de Girona convoca el III Concurs de Relats de Terror de La Marfà. La iniciativa està adreçada a joves entre 13 i 30 anys i el termini de
presentació de propostes acabarà el 22 d'octubre.
Convocatòria 2015 del Programa "Forma i Insereix, subvencions per a empreses per a dur a terme accions de formació per a l'ocupació amb la modalitat
de compromís de contractació. S’emmarca dins la formació per a l'ocupació adreçada prioritàriament a persones desocupades que promou el SOC. El
termini de presentació de sol·licituds per a les entitats beneficiàries finalitza el 31 d’octubre de 2015.
Iniciativa de voluntariat d'ajuda de la UE. Convocatòria de proposta de la Comissió Europea (EACEA 25/15) per a totes les organitzacions que actuïn
com a organitzacions emissores o receptores certificades d'acord amb la Iniciativa de voluntariat d'ajuda de la UE. El formulari de sol·licitud electrònica ha
de ser enviat abans de les 12.00 (migdia, Brussel·les) de dimarts 30 octubre 2015.
Concurs de Vídeo: eSkills for Jobs 2015. eSkills for Jobs organitza un concurs de vídeo, dins la campanya Europea que fomenta les competències
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digitals per a la millora de l'ocupabilitat. El concurs se centra en la identificació d'iniciatives exitoses concretes fetes possibles per l'ús de les TIC i el domini
de les competències digitals. L'objectiu és arribar a la gent motivats i talentosos joves (16 anys i més), líders empresarials, polítics, professionals de les TIC,
les ONG, els educadors, els sol licitants d'ocupació i empresaris. El termini de presentació d'inscripcions és el dissabte 31 octubre 2015.
Caixabank, amb el suport de Barcelona Digital, torna a organitzar la 5a edició del FinAppsParty. Del 6 de novembre a les 13:23 al 7 de novembre a les
13:23. Aquesta és una marató de 24 hores adreçada a desenvolupadors mòbils a escala nacional i internacional que hauran de posar en pràctica les seves
habilitats per presentar un prototip d'aplicació financera innovadora que aporti valor i servei als clients. Hi haurà una beca de 100 euros per als participants
de fora de Barcelona i tres premis a les millors propostes
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.
La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) ha obert el termini de presentació de candidatures als Premis FPdGi 2016. Les persones o entitats interessades a
participar en aquesta nova edició dels Premis FPdGi han de presentar les seves candidatures abans de les 23h del dia 30 de novembre de 2015.
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: El Ministeri d'Educació Cultura i Esport ha publicat les beques de col·laboració d'estudiants en departaments universitaris per el curs
2015/2016. Termini per presentar les sol·licituds: de l'1 de juliol al 15 de setembre de 2015
Recordatori: L’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona convoca el Premi de Dansa 2015 amb l'objectiu de potenciar el treball dels joves creadors i
intèrprets, oferint-los un ajut a la producció i a l'exhibició per tal de donar-los a conèixer i facilitar així la seva inserció laboral. Termini de presentació de
sol·licituds de l'1 al 15 de setembre de 2015, ambdós inclosos.
Recordatori: l'Ajuntament de Girona obre la convocatòria per atorgar sis beques d'ajudes d'allotjament en residències d'estudiants. El termini per a la
presentació de les sol·licituds finalitzarà el 15 de setembre
Recordatori: Ofertes d'ocupació per a mestres de primària i professors de secundària a Anglaterra i Escòcia. Professorat de Secundària data límit 15
setembre 2015.
Recordatori: 18a promoció de les beques de suport a la promoció turística de la marca Catalunya: dirigides a persones amb titulació universitària que
no tinguin més de trenta anys i que vulguin formar-se en l'àmbit de la promoció turística mitjançant la realització de pràctiques als centres de promoció
turística de Catalunya a l'estranger. El termini de sol·licitud finalitza el 15 de setembre 2015
Recordatori: Concurs l'Europa dels Joves: En motiu del 30 aniversari d'Espanya a la Unió Europea l'ONG Helsinki España organitza aquesta activitat
pedagògica per a tractar qüestions clau de la Unió Europea en matèria de drets humans, llibertats fonamentals i democràcia participativa. Se celebrarà el 24
de setembre a Madrid. Per a joves universitaris, implicats en la promoció dels Drets Humans i la Unió Europea. La inscripció a aquesta activitat és totalment
gratuïta. El termini per presentar candidatura finalitza el 15 de setembre.
Recordatori: Beques de l’Agència Catalana de Turisme 2016 per a persones amb titulació universitària, que no tinguin més de trenta anys, i que vulguin
formar-se en l'àmbit de la promoció turística mitjançant la realització de pràctiques als centres de promoció turística de Catalunya a l'estranger. El període
de lliurament de sol·licituds finalitzarà el 15 de setembre de 2015.
Recordatori: l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) ha obert una convocatòria de subvencions a entitats, fundacions i cooperatives sense
ànim de lucre, amb seu a Catalunya, per a projectes de participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau. El termini per a presentar les sol·licituds
finalitza el 15 de setembre.
Recordatori: oberta la convocatòria de sol·licitud de subvenció pel Programa de Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a
Entitats sense ànim de lucre, adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció. Consisteix en millorar la qualificació
professional d’aquestes persones mitjançant l’experiència laboral derivada d’un contracte de treball subvencionat i la formació ocupacional transversal. El
termini de presentació de les sol·licituds és fins al 18 de setembre de 2015.
Recordatori: oberta la convocatòria de sol·licitud de subvenció pel Programa de Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a
Administracions Locals, adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció. Consisteix en millorar la qualificació
professional d’aquestes persones mitjançant l’experiència laboral derivada d’un contracte de treball subvencionat i la formació ocupacional transversal. El
termini de presentació de les sol·licituds és fins al 18 de setembre de 2015.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Cursos gratuïts d’idiomes (anglès i francès) per a joves de 16 a 29 anys de l’Ajuntament de Girona sota el Programa de la Garantia Juvenil. Són
cursos intensius dels nivells A1, A2 i B1 del Marc europeu comú de Referència i cursos vinculats a certificats de professionalitat per a treballar en el sector
de la restauració.
La Universitat de Girona acull l’exposició "Family Meal: què ens uneix?" del 9 al 28 de setembre a l'espai de relació de la Facultat de Dret. La inauguració
va tenir lloc ahir dimecres dia 9 de setembre a la Sala de Graus de la mateixa facultat, amb la conferència inaugural "L'Any Europeu del Desenvolupament"
que impartirà Ferran Tarradellas.
L’Institut de Ciències Polítiques i Socials organitza la 9a edició del Curs de Lectures de Teoria Política Feminista (Debats feministes entre l’acadèmia i la
literatura). El curs consisteix en deu sessions que es portaran a terme una tarda de divendres al mes, començant el 16 d’octubre de 2015 i finalitzant l’1 de
juliol de 2016, a la La Cuina de l’Espai Francesca Bonnemaison, Carrer Sant Pere més Baix 7 (Barcelona). El curs té un cost de 60 euros. Inscripció oberta
fins l’1 d’octubre de 2015.
Tallers SIQ: Creemprenent! Emprenedores joves i creatives: Dins el L’Àrea de Qualitat en el Treball (Departament d’Empresa i Ocupació) i l’Institut
Català de les Dones organitza una formació adreçada a dones joves que estan en procés d’engegar un projecte o bé ja l’han posat en marxa. A Girona se
celebrarà el 6 i 9 d’octubre 2015, de 9:30 a 13:30h, a l’aulari de formació de l’Edifici de la Generalitat. Inscripció gratuïta online. Places limitades.
Tallers SIQ: Introducció als Plans d'igualtat a les empreses i institucions: Dins el L’Àrea de Qualitat en el Treball (Departament d’Empresa i Ocupació)
i l’Institut Català de les Dones organitza una formació adreçada a personal de gerència, direcció i gestió de recursos humans d’empreses i institucions,
agents d’igualtat i representants sindicals per tal d’oferir una visió global sobre la realització de plans de igualtat, el seu marc legal, metodologia i
implantació. A Girona se celebrarà el 23 d’octubre 2015, de 9:30 a 12:30h, a l’aulari de formació de l’Edifici de la Generalitat. Inscripció gratuïta online.
Places limitades.
Recordatori: obert el darrer període de preinscripció al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) 2014-2015 fins el 18 de setembre. S'han
afegit 4 nous ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona als altres. Consultar la pàgina de beques dins la web del MIJS.

2/3

NOTÍCIES DESTACADES
Butlletí JOVE.CAT, núm. 189, juliol-agost 2015
e-Butlletí Xarxa Europa Jove - Setembre 2015
El Govern, institucions i entitats acorden la creació d'un Comitè Operatiu per facilitar l'acollida de refugiats a Catalunya
La campanya “Selfidees” ja té veredicte
Lliurament dels premis Clic’15 de Fotoperiodisme Jove
Estudi estadístic: Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2015
Augmenta en cinc punts el nombre de graduats en FP que troben feina i ja suposa el 46,58% del total
El Govern aprova el calendari de desplegament de la Llei de formació i qualificació professional de Catalunya per millorar la formació i
l'ocupabilitat
Tema Eures: Reconeixement Professional per buscar feina en un altre país d’Europa.
Cinc titulars del Carnet Jove comencen les pràctiques formatives a TV3 amb una beca de Benestar Social i Família
El govern aprova el decret d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària
Eurostat, Young Europeans: Eina interactiva per a joves europeus creada per l'Oficina Europea d'Estadística de la Comissió Europea (Eurostat), que vol
ser un qüestionari sobre la vida dels joves europeus, de 16 a 29 anys, centrat en quatre temes diferents: la família, la feina, el temps lliure, els estudis i
Internet.

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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