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La Marató 2015: diabetis i obesitat
Activitats Populars per la Marató 2015

Nou portal web de Fons europeus #FonsUECat, servei pioner a Europa
#FonsUECat reuneix totes les oportunitats de finançament europeu, alerta de les convocatòries en curs, facilita l’accés a
la informació dels Departaments de la Generalitat que intervenen en aquests fons, i destaca exemples del que s’ha fet i
s’està fent a Catalunya amb finançament europeu

Inund’Art 2016, 11a Trobada i Mostra d’Art Multidisciplinari, se celebrarà a Girona del 3 al 5 de juny de 2016
Oberta la convocatòria d’artistes. Data límit d’inscripció: dilluns 8 de febrer 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

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

Del 14 al 16 de setembre 2016 la Universitat de Girona acollirà el Congrés Internacional - XXIX Seminari Interuniversitari
de Pedagogia Social: Pedagogia social, joventut i transformacions socials, que tindrà lloc a l’auditori Palau de
congressos de Girona
Obert el període de presentació de Contribucions fins al 20 de febrer de 2016

Reempresa: com cedir el teu negoci a un emprenedor que li pugui donar continuïtat

L’Oficina Jove Cal Drac acull l'exposició fotogràfica que recull els 15 anys del concurs musical Sona 9, que té el suport
de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Es podrà visitar del 9 al 21 de desembre, i el mes de
gener es traslladarà a l’Oficina Jove de l’Alt Empordà.

Connecta’t al català: El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) proposa un ventall de cursos per iniciar-se en
l’aprenentatge i fins a cursos per millorar l’escriptura en contextos formals.

Nadal
Nadal sostenible
Calendari d’advent escolta i guia ple de recursos!
Recursos pedagògics per treballar la pau i els drets humans
Com vols que sigui el teu Nadal?
Viu el Nadal als pessebres vivents
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U
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RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Erasmus+ : Convocatòries obertes del Pla de Formació i Cooperació de l’Agència Nacional Espanyola
Procés de selecció professors i mestres per treballar a Anglaterra. Es preveu la incorporació al lloc de treball a partir del 4 de gener de 2016. El termini
de presentació de candidatures és fins el 14 de desembre de 2015.
Joves amb Futur: un programa patrocinat per la Fundació Rafael del Pino i la Fundació Banc Sabadell i gestionat per StepOne, que dóna a enginyers recent
graduats l'oportunitat de desenvolupar les seves qualitats emprenedores i tècniques en una startup per sis mesos a Espanya o USA. Joves amb Futur
Spain està obert fins el 20 de desembre
Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional per als centres educatius d’ensenyaments professionals. L’objectiu és donar suport per
a projectes de mobilitat (tant per als alumnes com per als professors) per fer pràctiques en empreses d'altres països, projectes de cooperació internacional
(innovació i intercanvi de bones pràctiques) i projectes de reconeixement d'estudis (ECVET). Per participar en el Programa, els centres poden presentar la
sol·licitud fins al 27 de desembre de 2015
Convocatòria de selecció per cobrir una plaça vacant del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de product-manager del Club Enogastronomia, en
caràcter temporal. El termini de presentació de la candidatura finalitza el 31 de desembre 2015.
Recordatori: Garantia Juvenil: Convocatòria d'un procés selectiu per a la formalització de 210 contractes de treball pel CSIC (Consell Superior
d’Investigacions Científiques) en la modalitat de pràctiques, Termini d’inscripció del 27 de novembre al 15 de desembre 2015
Recordatori: XI edició del concurs escolar "Consum responsable: Tu consumeixes: ho fan igual a tot arreu?", convocat per L'Agència Catalana del
Consum. Els equips poden inscriure’s fins al 18 de desembre de 2015.
ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Nova programació d’activitats d’hivern de la secció de joventut de l’Ajuntament de Girona
Cursos intensius de Nadal 2015 de premonitor, monitor, i director en el lleure de l’Escola Empordà
Dilluns 14 de desembre 2015 el Servei d’Ocupació de Catalunya, juntament amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, organitzen la 1a Jornada per a la
Recerca de Feina, de 9 a 14:30h, al Monestir de Sant Feliu de Guíxols (Sala Abat Panyelles)
Curs de l’Estació Espai Jove de Girona: Actualitza els canals de recerca de feina (cercadors de feina nivell avançat), el dimarts 15 de desembre, de
18.30 a 20.30h. Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia.
Dimecres 16 de desembre, de 19 a 21h, es dur a terme la darrera sessió del segon cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" de l’Oficina Jove
del Gironès – Estació Espai Jove de Girona: “Treball i Pràctiques a Institucions Europees”. Sessió a càrrec Sessió a càrrec d’Oana Dumas, EU Careers
Ambassador de l’Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO). Activitat gratuïta.
Taller a l’Estació Espai Jove de Girona: El currículum i la carta de presentació (cercadors de feina nivell inicial), el dimecres 16 de desembre, de 17 a
19h. Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia.
El dijous 17 de desembre de 9.30 a 11.30 hores a l'aula 142 de la FEP tindrà lloc la taula rodona "Experiències de treball amb i des dels joves", on hi
participaran diversos professionals que treballen en programes i serveis educatius amb models de gestió diferenciats i a on els joves són els protagonistes
de les decisions.
L’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà organitza el curs gratuït de 4h “Allibera el poder del teu Smartphone i
crea contingut audiovisual impactant” el proper 17 de desembre 2015, de 9:30 a 13:30h
6a edició del Girona XL: les jornades de cultura hip-hop de Girona i Salt. Dissabte 19 de desembre de 16 a 21 h a les jornades Girona XL que se
celebraran a l'Espai Marfà de Girona.
Recordatori: Curs per a grups sobre art i transformació social, organitzat per Setem Girona i La Nave Va, el 12 i 13 de desembre, al Centre Cívic Barri
Vell de Girona. Cal inscripció prèvia. Preu de 45€ (gratuït per a sòcies i activistes de SETEM).
Recordatori: Webinar: Consells per escriure a Facebook i Twitter. Curs online del Col·legi de Periodistes de Catalunya que se celebra el 18 de
desembre, de 10 a 11h
Recordatori: 21a edició del Concurs ‘El Gust per la Lectura’, organitzat pel Departament d’ensenyament amb l’objectiu principal d’incentivar la lectura
literària i desenvolupar l’hàbit lector entre els més joves. S’adreça als alumnes d’educació primària, secundària, batxillerat i educació d’adults. El termini
d’inscripció finalitza el 22 de desembre.

NOTÍCIES DESTACADES
U

U

Butlletí de l'Institut Català de les Dones, número 94
Butlletí de la Direcció General per a la Immigració, núm. 123
Butlletí Família i Escola del Departament d'Ensenyament. Novembre 2015 #2
Girona Emprèn ha ajudat a crear 173 empreses i 236 llocs de treball directes
La DG per a la Immigració i el SOC signen un conveni pel desenvolupament del mòdul B del Servei de primera acollida
El Consell d'Infants de Girona es constitueix avui amb la presa de possessió del càrrec de 48 nens i nenes de la ciutat
El documental “Bref”, una història de mutilació genital femenina
Les tarifes a l’ATM del transport públic de l’àrea de Barcelona queden totalment congelades
10 aplicacions per ser més eficients!
La transmissió dels valors de l'equitat de gènere mitjançant el temps de joc: #trenquemestereotips
Entitats: Coneixeu les vostres obligacions fiscals per al 2016?
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Calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2016

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
Enquesta a la joventut de Catalunya
Portal #fonsUECat
Erasmus+ - Jove.cat
Erasmus+
MONCAT: Feina a Catalunya i al món
Web Europa Direct UdG-Girona
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

UH
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