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BON ANY 2016 !!!
H

La consellera Munté signa l'acord marc de col·laboració en matèria de benestar social i polítiques d'igualtat amb el món
local

Entitats: Novetats fiscals per a l'any que arrenca!

Torna la Marató de Donants de Sang 2.0 de Catalunya. Del 15 al 22 de gener es pot donar sang amb reserva de dia hora a
través d’internet

L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut obra una nova convocatòria per a la recollida de
bones pràctiques en l’àmbit de la joventut. El termini per a presentar propostes finalitza el 29 de febrer.

Viquillibre Guia Jove: caixa d'eines per als i les professionals que treballen amb gent jove per fomentar la participació a
través de la dinamització juvenil
Toni Reig: Una guia col·laborativa de dinamització juvenil

Fes-te ara el Carnet Jove del 2016!
Des del 15 de desembre acaba el Pack Jove 2015 i comença el Pack Jove 2016

Presentació de propostes de Camps de Treball promoguts per la Direcció General de Joventut per a l’estiu 2016. El
termini de presentació de la documentació és de l’11 al 22 de gener 2016

Més d'un centenar de centres i serveis d'informació juvenil de l’Estat Espanyol s'incorporen al projecte SIJ + Garantia
Juvenil de l’INJUVE. A Catalunya s’hi ha incorporat l’Oficina Jove de l’Alt Empordà de Figueres, El Puntet de Lloret de
Mar, l’Oficina Jove de la Cerdanya a Puigcerdà, l’Oficina Jove del Ripollès a Ripoll i l’Estació Jove de Salt.

El portal Jove.cat vol conèixer la teva opinió sobre els continguts temàtics. Fins al 15 de gener pots respondre el
qüestionari de sis preguntes breus que trobaràs a la web Participa

Rebaixes d’Hivern

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Girona 10 ofereix aquest 2016 més de 10.000 propostes a 10 €. Se celebrarà el 29, 30 i 31 de gener
Erasmus+ : Convocatòries obertes del Pla de Formació i Cooperació de l’Agència Nacional Espanyola
Des del Servei EURES del Servei d’Ocupació de Catalunya informen de la nova selecció a partir de gener 2016 de noves places del programa de
Formació Professional DUAL a Alemanya
L’Ajuntament de Girona ha creat la nova targeta Bus 25, una tarja personalitzada per a les persones empadronades a la ciutat que tinguin entre
19 i 25 anys
Ajuts a projectes de cooperació dels grups d’acció local Leader. La temàtica dels projectes pot ser, entre d’altres, els joves rurals, les energies
renovables o la valorització dels productes agroalimentaris. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 23 de febrer
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Ajuts del programa “Parla 3” per a fer cursos de terceres llengües del sistema educatiu català que permetin assolir el nivell B1 o els subnivells B2.1 o
B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) - (LINB2-B). Són ajuts a per a estudiants que inicien per primera vegada els estudis
universitaris de grau el curs 2014-2015, en una universitat catalana. El termini finalitza el 31 de juliol de 2016.
Recordatori: Oberta la convocatòria dels VII Premis Carles Rahola de Comunicació Local, convocats per la Demarcació de Girona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya i la Diputació de Girona. Els treballs, que han d’haver estat publicats, emesos o difosos entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2015, es poden presentar fins al dia 11 de gener de 2016.
Recordatori: Prova per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys. El termini d’inscripció és del 7 de gener
fins l'11 de gener de 2016
Recordatori: Prova per a l'obtenció del graduat en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys. El termini d’inscripció és del 8
de gener fins al 13 de gener de 2016
Recordatori: Convocatòria de la EACEA en el marc del programa Erasmus+, Acció clau 3: Suport a petites i mitjanes empreses que participin en
programes de formació d'aprenents. El termini de sol·licitud finalitza el 15 de gener 2015.
ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Sessió Formativa sobre el CV i Carta de Presentació organitzada per la Borsa de Treball de la UdG el 12, 14 o 15 de gener al Campus Montilivi, de 12 a
14h, Cal inscripció prèvia.
El CNJC organitza una formació sobre les violències masclistes des d’una perspectiva juvenil i associativa, impartida per la Sílvia Migueiz, tècnica
d’inclusió i gènere de l’Agència Catalana de la Joventut (Direcció General de Joventut). Serà el dimarts 19 de gener de 2016, de 18.00h-21.00h, a la seu
del CNJC.
3r 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. Es realitzarà del 28 de gener al 18 de maig. La novetat d’aquest 3r
cicle són dues sessions dirigides a les entitats juvenils o de serveis a la joventut, el 28 de gener i el 4 de febrer.
EYECatalunya és una plataforma tecnològica innovadora que emet per Internet un programa mensual d’entrevistes en temps real des de Barcelona. Cada
tercer dimarts de mes 3 creadors innovadors de diferents àrees disposen de 6 minuts per explicar el seu projecte + 6 minuts per respondre una entrevista +
6 minuts per respondre al públic a través de la web i de l’aplicació.
"Buddy Program": programa d'Apadrinament de la ESN Girona Secció Candidata (International Exchange Erasmus Student Network), que consisteix en
emparellar als estudiants locals, a través d'unes enquestes, amb estudiants internacionals que vinguin a estudiar a la ciutat de Girona, en el marc d'un
programa de mobilitat, i amb l’objectiu de fomentar l'intercanvi cultural i lingüístic. Cal omplir un formulari en cas de voler participar-hi.

NOTÍCIES DESTACADES
U

U

Butlletí E-Joventut. Número 51, desembre de 2015
Butlletí DIXIT. Monogràfic "Europa Social", núm. 144
Butlletí Campanya "Mou-te pel món i practica la solidaritat" Desembre 2015
Butlletí Europa Jove Gener 2016
EURES & YOU 11 | 2015
L'Ajuntament de Girona inicia la redacció del Pla local de joventut 2016-2019
Atur del mes de desembre de 2015
10 desafiaments a què s'enfronta l'ocupació en el futur
El Govern defineix quines són les competències digitals que han de tenir els docents per aconseguir el domini de les eines tecnològiques entre
l'alumnat
Ensenyament facilita als centres educatius orientacions i materials per fomentar l'escola inclusiva
La Generalitat crea un document per a les donacions a refugiats
A exposició pública el Reglament del Registre de parelles estables
Novetats per al 2016: actualitat relacionada amb el calendari laboral, preu dels transports públics, ...
Resultat del concurs del Premi al millor videojoc 2015 convocat per la Generalitat de Catalunya
Canal Salut: Falses creences sobre el cannabis. Sabies que el cannabis…
Recursos per a artistes a Internet (arts plàstiques i música)
Try Brugulat

ENLLAÇOS D’INTERÈS
U

U

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
Xarxanet.org. Entitats i voluntaris per un món millor
Adolescents.Cat
Portal #fonsUECat
Erasmus+ - Jove.cat
Erasmus+
MONCAT: Feina a Catalunya i al món
Web Europa Direct UdG-Girona
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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
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
HU

U

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
HU
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