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AVISOS

El web de la Garantia Juvenil: Garantia Juvenil, Ara i aquí

El director general de Joventut, Toni Reig, encapçala una delegació catalana de regidors i consellers comarcals per
conèixer les polítiques de joventut europees

L’AcPpJ fa una crida per nodrir la Plataforma de Bones Pràctiques en Joventut amb projectes nous. Fins a finals es
poden fer arribar propostes

Recordatori: el fins al 14 d’octubre estan obertes les inscripcions a la formació Treballar i pràctiques a l’estranger.
organitzada per l’Agència Catalana de la Joventut amb la col·laboració del Centre Europa Jove: Que se celebra el 17
d’octubre, de 10 a 14 h, a la Seu de la Direcció General de Joventut (Barcelona).

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
BUS Nit a la comarca del Pla de l’Estany per les Barraques de Banyoles, dissabte 18 d’octubre
Juvenes Translatores: La Direcció General de Traducció (DG Traducció) de la Comissió Europea organitza un concurs de traducció per a centres
d'ensenyament de la Unió Europea. Els destinataris són alumnes de 17 anys (nascuts el 1997). El termini d’inscripció finalitza el 20 d’octubre a les 12h
(hora de Brusel·les).
Estudiar i treballar a Alemanya: IDEA ofereix un curs de preparació de 22 setmanes a Barcelona; 6 setmanes de pràctiques a l’empresa a Alemanya, i un
contracte de formació de 2 anys en aquest país. A Barcelona el curs començarà el 15 de desembre i conclourà el 26 de juny. Sessions informatives els dies
7, 21 d’octubre i 4 de novembre al CIFO La Violeta del SOC (Barcelona).
32 Jornada de Polítiques Locals de Joventut organitzades amb Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona: El voluntariat en la construcció de la
trajectòria vital dels joves. Divendres 24 d’octubre de 9 a 14:30h. Inscripcions online.
Ajuts pregrau de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Rercerca: Procediment per a la minoració del preu de la matrícula universitària per
estudiants que cursen el doble grau en educació infantil i primària en una universitat pública catalana per al curs 2014-2015. El termini acaba el 30
d’octubre.
En el marc del Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, se celebren les Jornades "Joves,
valors i tecnologia", els propers dies 30 i 31 d'octubre.
L'Agència Catalana del Consum, juntament amb l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició i els organismes de consum d'altres
comunitats autònomes, organitza el X Concurs Escolar sobre el "Consum Responsable: El teu consum té història: 10 anys de Consumópolis, 30 anys
de Consum". Inscripcions fins al 5 de desembre de 2014
Taller sobre l'ús del LINKEDIN organitzat per La Borsa de Treball de La UdG: Dimarts 7 d’octubre, de 12 a 14 hores (1a edició) i dimarts 14 d’octubre,
de 16 a 18 hores (2a edició), a la Sala Ernest Lluch de la Biblioteca del Campus Montilivi. Places limitades. Inscripció online.
Píndoles formatives en Mobilitat Internacional organitzades per l’Agència Catalana de la Joventut amb la col·laboració del Centre Europa Jove el 29
d’octubre de 2014. Inscripcions online fins el 24 d’octubre:
Noves eines d'aprenentatge d'idiomes, de 10 a 11:30h
Recursos per treballar al Regne Unit, de 12 a 13.30 h
6ª Edició del Concurs (RE)IMAGINA’T, fem un espot no sexista, del curs 2014-2015. És un concurs adreçat a grups de nois i noies d'entre 14 i 18 anys
dels centres d'educació formal i d'entitats d'educació en el lleure dels municipis que formen part de l'Observatori, que proposa l'elaboració d'un guió i un
story-board per a un espot no sexista. TV3, a través del programa TAGS, emetrà un reportatge sobre el projecte i els espots guanyadors. Inscripcions fins el
14 de novembre.

NOTÍCIES DESTACADES
El Govern aprova el Pla d'actuació de les polítiques de joventut fins al 2016, per promoure l'emancipació i la millora de la vida dels joves
El Carnet Jove celebra els 10 anys del Jurat Carnet Jove de Sitges – Festival de Cinema amb els 50 joves que n’han format part
El Departament de Salut presenta els resultats de l'informe "Efectes de la crisi econòmica en la salut de la població a Catalunya"
La consellera de Benestar Social i Família inaugura la I Jornada de Prevenció i Assistència en Violència Filio-parental
e-Butlletí Europa Jove - Setembre-Octubre 2014
Butlletí de Sumaris núm. 46. Centre de Documentació Juvenil

ENLLAÇOS D’INTERÈS
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
JoveCat
Direcció General de Joventut
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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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