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AVISOS
U

U

H

La nova directora general de joventut, Marta Vilalta, assistirà avui 12 de febrer, a les 19 h, a la inauguració de l'exposició
d'Anna Fando "Immersa", a l'Espai Montgrí del Museu de la Mediterrània. Presentació de l’obra guanyadora de la menció
"Art Jove" de la mostra Inund'ART 2015, impulsada per la Coordinació Territorial de Joventut a Girona. L’exposició es
podrà visitar gratuïtament fins el 14 de març.

PER CARNAVAL NO TOT S'HI VAL
Vídeo del Car Jove de Roses, promotor de la campanya. Els i les joves de Roses opinen i decideixen.
La campanya de salut “Per Carnaval no tot s'hi val” de l’Ajuntament de Roses, ja en la seva 4a edició, arriba a la xarxa
Consells i propostes per gaudir del Carnaval

El V Congrés del Tercer Sector Social se celebrarà el 14, 15, 16 i 17 de juny 2016. El 19 de febrer és l’últim dia per enviar
propostes per presentar al Congrés

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
Darrera setmana de presentació de Contribucions! (fins al 20 de febrer)

III Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat el 20 de maig de 2016
Inscripcions obertes a les sessions precongressuals territorials del III Congrés. A Girona serà el dimarts 5 d'abril, a l’Hotel
d’Entitats de Girona, de 17 a 19h

Nova campanya publicitària del Carnet Jove: Generació Carnet Jove 2016. “Totes les generacions som la mateixa!”
Campanya on-line de descàrrega del Pack Jove 2016

Proves anuals per completar l’ESO (alumnes que no l'han obtingut en finalitzar l'etapa). Període d’inscripció de l’1 al 15 de
febrer

Del 5 al 24 de febrer està obert el termini per inscriure’s a les proves per obtenir els certificats de llengua catalana

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.

Fins al 29 de febrer les entitats que estiguin obligades a presentar el model 347, ho podran fer amb certificat electrònic.

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
A finals de març es publicaran noves convocatòries del Programa EOI - Generation Spain en màrqueting digital a Madrid, Barcelona i Sevilla. Un programa
gratuït de més de 400 hores intensives de formació, valorat en més de 3.000 euros, cofinançat pel Fons Social Europeu. L’objectiu és capacitar joves aturats
en habilitats tècniques i personals dins de l'economia digital.
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Ajuts comUNIca, per afavorir el talent audiovisual jove. Dirigit a estudiants de grau vinculat al món audiovisual en una de les 12 universitats catalanes, o
graduats en aquest àmbit durant el curs 2014-2015. El termini per presentar projectes finalitza el 22 de febrer.
FP Dual a Alemanya amb el programa CATAZUBI: Cal inscripció prèvia i passar per un procés de selecció. El termini finalitza el 29 de febrer de 2016.
La Fundació Botín, a través de Talento Solidario, selecciona projectes d'organitzacions del tercer sector que vulguin millorar la seva sostenibilitat, eficiència i
impacte i, en general, la seva capacitat de transformació social. El període d'admissió de sol·licituds és del 26 de febrer fins el 16 de març de 2016 (ambdós
inclosos).
4a edició dels Premis d’Acció Social Maria Figueras i Mercè Bañeras organitzats per la Fundació Plataforma Educativa. Els premis es divideixen en tres
categories: Corresponsabilitat Ciutadana, Emprenedoria Social i Innovació Social. La convocatòria estarà oberta fins el proper 24 de març a les 23:59h.
3r Premi a l'Opinió Escrita de l’Agenda Llatinoamericana. Premi a un article d'opinió relacionat amb el tema de l'Agenda Llatinoamericana Mundial 2017:
"L'ecologia integral". Termini de presentació: 31 de març de 2016
Recordatori: Siemens i la Fundació Universitat-Empresa ofereixen 200 places de pràctiques remunerades a tot Espanya, adreçades a estudiants de Grau
o Màster oficial de les àrees d'Enginyeria, Comunicació, Econòmic-Jurídica i Recursos Humans. A més de tenir un bon nivell d'anglès, mínim B2, els
candidats han de ser menors de 30 anys i no tenir experiència laboral prèvia en el sector. La convocatòria està oberta durant tot el 2016
Recordatori: El Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MAC) convoca, dins el marc establert pel seu Pla de Promoció i Cooperació Cultural, un
procés de selecció per a cobrir un total de dues residències per al desenvolupament de projectes d'investigació artística. Cadascuna de les dues
estades en residència tindrà una durada de dos mesos entre el 4 d'abril i el 31 de maig del 2016. Les sol·licituds podran presentar-se fins les 14.00h del 15 de
febrer del 2016.
Recordatori: Dilluns 1 de febrer s’obre el període d’inscripcions al DESTACA’T 2016, Concurs Música Jove de grups emergents de les Comarques
Gironines. El grup guanyador tindrà l’oportunitat de de tocar en el marc de l’Acampada Jove que se celebrarà a Montblanc durant el juliol. Els grups que hi
vulguin participar tindran temps per apuntar-s’hi fins el 15 de febrer.
Recordatori: La Fundació A.M.A. convoca 11 beques per a ajudes de formació de postgrau per a joves veterinaris. Inscripció fins al dia 16 de febrer del
2016.
Recordatori: Programa Crece: Ofereix assessorament, mentoring i finançament a projectes innovadors de gran impacte i en fase de creixement. Fins el 18 de
febrer de 2016.
Recordatori: El CSIC ofereix 199 contractes en pràctiques per a menors de 30 anys, amb destinació a diferents instituts, centres i unitats del CSIC
distribuïts en diferents comunitats autònomes, mitjançant la modalitat de contracte en pràctiques. El termini de sol·licitud finalitza el 18 de febrer de 2016.
Recordatori: Esplac, Espais Catalans, organitza un Concurs per realitzar el documental del projecte “Història dels Esplais”. El termini per presentar
propostes finalitza el dia 22 de febrer de 2016
HU

Recordatori: Concurs de clipmetratges de Mans Unides per a conscienciar sobre la fam i les seves causes. Categoria general a partir de 18 anys, i
Categoria escoles, per a nens i joves fins a 18 anys de tot tipus de centres, grups i associacions d'educació no formal. Els clipmetratges, que han de ser d’un
minut, es poden enviar fins el 22 de febrer de 2016.
Recordatori: Beques Fundació Corachan: beca de fins a 4.000 euros en concepte de formació al millor expedient acadèmic 2012-2016 del grau d'infermeria.
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà l'acordat per cadascuna de les escoles universitàries.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Setmana de la Mobilitat Internacional a l’Oficina Jove de l’Alt Empordà, del 23 al 27 de febrer de 2016
“Estàs boig/ja?” Campanya per lluitar contra la discriminació en salut mental #capconversapendent
Converses d’Educació Digital EL MEU FILL 2.0, organitzades per l’Ajuntament de Girona. Xerrades (gratuïtes amb inscripció) dirigides als pares i mares,
educadors i públic en general. Els dies 15 i 22 de febrer i 7 i 14 de març, de 18 a 20 hores., a la Biblioteca Carles Rahola de Girona.
IV Jornades Informatives. Idiomes a l'estranger a l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona, el dimarts 16 i dimecres 17 de febrer de 2016, al vestíbul de l’escola,
d’ 11h a 13h, i de 15h a 19h. S’hi pot trobar informació sobre aprendre idiomes a l’estranger: cursos, estades, treball, sortides, etc.
Curs de formació i assessorament sobre 'smart cities' per a joves emprenedors, del 7 de març fins el 5 de maig, de dilluns a divendres, en horari a
escollir entre matí, de 9h a 13h, o tarda, 16h a 20h. Sessions informatives a Barcelona el 16 o el 19 de febrer. Per inscriure's al curs cal emplenar un
formulari on-line. El termini d'admissió de sol·licituds finalitza el 25 de febrer.
El CINC Girona organitza la jornada Auto-lideratge per millorar l'eficiència personal i professional, el proper 17 de febrer, de 18:30h a 20:00h. Curs
gratuït. Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Jornada de Portes Obertes de la Universitat de Girona. El 19 de febrer per als futurs estudiants i centres i el 14 de maig per a les famílies i el públic en
general.
Sessió Formativa sobre Tests Psicotècnics, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG el 16, 18 i 19 de febrer, de 12 a 14 h, al Campus Montilivi. Cal
inscripció prèvia.
“Com crear la teva empresa... i no morir en l’intent”: Curs MOOC gratuït en línia a través de UCATx, portal web de coneixement de les universitats
catalanes. Del 7 de març al 17 d’abril.
Curs gratuït “Aprofundiment sobre el treball amb joves consumidors de cànnabis II”. Es realitzarà els dies 30 i 31 de març de 2016, Dirigit
exclusivament a professionals dels serveis socials, educatius, sanitaris i de joventut que treballen amb població juvenil que hagin realitzat prèviament el curs
“El treball educatiu amb joves consumidros de cànnabis” o amb experiència dins l’àmbit. Inscripció online. La data límit d’inscripció finalitza el 10 de març de
2016
Recordatori: El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya organitza el curs de 20h “L'Educador Social i la seva intervenció en el camp de les
addiccions que tindrà lloc a CEESC Girona els dies 15, 22 i 29 de febrer, 7 i 14 de març, de 16 a 20h, Aquest curs no és gratuït però compte amb diverses
possibilitats de descompte. Cal inscripció
Recordatori: Dins el 3r cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" de l’Estació Espai Jove, el proper 16 de febrer, de 19 a 21 h, la sessió Vull
marxar a l’estranger (Europa), per on començo?. Activitat gratuïta, Cal inscripció prèvia.
Recordatori: Dins el 3r cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" de l’Estació Espai Jove, el proper 17 de febrer, de 19 a 20:30h, la sessió
Aquest estiu vull participar en una activitat solidària, 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.
Recordatori: Estades als Estats Units per a joves i adolescents de Young Life. Es farà una reunió informativa del programa el dia 19 de febrer al Centre
juvenil El Garatge de Banyoles, a les 20:30h.
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NOTÍCIES DESTACADES
U

Butlletí d'Inf@ncia, núm. 91
Butlletí Eurodesk Febrer 2016
Butlletí Europa Jove Febrer 2016
Departament d’Ensenyament: Dates de la preinscripció del curs 2016-2017
Colònies de Setmana Santa a Xanascat: La Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT) organitza, un any més, unes estades per les
vacances escolars del 20 al 24 de març de 2016 per a participants de 8 a 16 anys.
El 10.968, número del sorteig del "Vacances en Família" pel període de març a agost de 2016
Jané anuncia una nova promoció de places per als Mossos d'Esquadra
La Generalitat intensifica la prevenció i reparació a les víctimes de mutilacions genitals femenines
Axxon UPtitudes: APP per ajudar-te a entrenar i millorar aquelles competències més demandades per les empreses del segle XXI
Professional de joventut, vius o sobrevius? #viquiguiajove
El dimarts 9 de febrer es va celebrar el Dia de la Internet més segura (Safer Internet Day, #SID)

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
Treballar a Europa. XARXA EURES
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 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.bsf@gencat.cat
HU
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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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