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AVISOS

Saló de l’Ensenyament a Barcelona, del 18 al 22 de març de 2015
Estudiar a Catalunya
Catalunya Professional: nova eina que permet localitzar tota l'oferta de formació professional de Catalunya
10 Edició de l’EXPOJOVE el 15-16 d’abril

Obertes les preinscripcions a 9.193 places pel programa “L’estiu és teu!”
Camps de treball – a mitjans de la setmana vinent està previst penjar l’oferta dels camps de treball per aquest estiu 2015

En el marc de la 10a edició de l’Expojove, el 15-16 d’abril, el Centre de Normalització Lingüística de Girona convoca el
concurs de fotografia a través d'Instagram "Atrapa la falta", amb l'objectiu de sensibilitzar especialment el sector jove. El
concurs comença el 16 de març a les 00.00 hores i acaba el 17 d'abril de 2015 a les 23.59

El nou conveni del sector del lleure educatiu i sociocultural reconeix l’Informador/a Juvenil

Programa ‘Parla 3’ per tal d’impulsar el coneixement de llengües estrangeres entre els universitaris. L’objectiu és que els
estudiants puguin assolir, com a mínim, el nivell B2.2 d’una tercera llengua, requisit que serà indispensable per graduarse.

Xarxa Eures – Processos de selecció de professionals per treballar a la regió de Baden-Württemberg (Alemanya). Per
participar-hi cal enviar una carta de presentació i el currículum vitae al correu electrònic que s’indica al final de
cadascuna de les ofertes de treball, fins al 3 d'abril

La plataforma KABUA convoca el 1r concurs “Joves per canviar el món” adreçat a joves d’entre 12 i 18 anys. Es pot
participar en grup que pot ser de tres persones o fins i tot un grup de classe. Les inscripcions són en línia a través de la
pàgina web del concurs. El termini finalitza el 10 d’abril de 2015 a les tres de la tarda.

L’AcPpJ organitza durant el mes de març 5 Jornades de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut 2015. A la demarcació
de Girona serà el 31 de març, a les 10h, a Palafrugell

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Nova convocatòria de cursos oficials de formació subvencionats en l’àmbit del desenvolupament web, administració de bases de dades i
programació d’aplicacions mòbils dirigits a joves en situació d’atur. Els cursos inclouen certificacions oficials d’Oracle reconegudes a nivell
empresarial. Les inscripcions ja estan obertes i les places són limitades.
Microcrèdits IFEM: Finançament per a l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses, negocis d'autònoms i/o professionals independents, que
contribueixin a la creació i consolidació d'ocupació.
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert, fins al 31 de març, un termini extraordinari de presentació de sol·licituds per
obtenir l’acreditació del tram de renda familiar i/o d'una beca Equitat per al curs 2014-15. S’adreça als estudiants que no estaven matriculats a data
de 15 d'octubre de 2014 o a estudiants que tinguin un títol universitari oficial de primer cicle i vulguin cursar estudis d'un segon cicle universitari.
Convocatòria de fins a sis beques del Ministeri d'Educació Cultura i Esport: Beques MECD/Fulbright d’ampliació d'estudis artístics i de gestió cultural
als Estats Units d'Amèrica per al curs 2015/2016. Termini fins el 6 d’abril de 2015
II Convocatòria de la Beca de Direcció de Fotografia a Cinema de EFTI Centre Internacional de Fotografia i Cinema, que ofereix un Curs Màster
Internacional de Direcció de Fotografia en Cinema Digital, de dos anys de durada amb professionals de prestigi internacional. Termini de sol·licitud fins el 15
d’abril de 2015.
Oberta la convocatòria de subvencions per a associacions, federacions, gremis i centrals de compres en l’àmbit del comerç, dels serveis,
l’artesania i la moda per a l’any 2015. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’1 d’abril de 2015 i finalitza el 30 d’abril de 2015
Becas Robert Schuman 2015: estada de pràctiques de 5 mesos al Parlament Europeu, de l’1 de octubre de 2015 al 29 de febrer de 2016. Sol·licitud fins el
15 de maig de 2015.
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Premis de Civisme 2015: El Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, convoca un any més
els Premis de Civisme que, a través de tres modalitats, tenen l'objectiu comú de promoure actuacions cíviques, i també potenciar els valors que les
promouen. Termini de presentació fins el 26 de maig de 2014.
Ajuts per a sufragar les despeses de la matrícula a la prova d'acreditació, a aquells estudiants que inicien per primera vegada estudis de grau el curs
2014-2015 i s'hagin presentat a la prova CLUC durant aquest curs, i l'hagin superat amb un nivell de coneixements de B2. LINB2_A. Termini fins el
30/1/2016
Recordatori: Start-up Catalonia ha obert nova convocatòria del Pla Embarca a Girona. El Pla Embarca està pensat per a empreses de menys de 5
anys de vida que necessiten reformular-se, endreçar-se i professionalitzar-se abans d’aixecar el vol cap al creixement. Termini de sol·licitud fins al 15 de
març.
Recordatori: El Departament de Cultura, mitjançant l'Oficina de Suport a la iniciativa cultural, convoca subvencions amb l'objectiu de promoure
actuacions específiques per fomentar l’ús de la llengua catalana a Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds de subvenció acaba el 16 de
març de 2015.
Recordatori: L’Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria de subvenció a projectes i funcionament ordinari d'entitats juvenils i/o d'educació en
lleure. El termini de presentació és el 18 de març de 2015

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Setmana de la Moda de Girona (Gimoda), els propers 18, 19, 20 i 21 de març. Es constitueix com una plataforma dedicada als emprenedors tèxtils
vinculats a les noves tendències perquè puguin mostrar les seves col·leccions al públic. Està organitzada per l’associació Agimod i es realitza amb el suport
de l’Ajuntament de Girona. Totes les ponències s’impartiran a l’Auditori Josep Irla de l’Edifici de la Generalitat a Girona. Al web es poden trobar invitacions
per als tallers, ponències o desfilades.
Dins les Jornades de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut que organitza l’AcPpJ, el proper 17 de març, a les 17h, s’organitza a la seu central de la
Direcció General de Joventut la jornada "Creativitat i participació dins i fora dels Instituts", amb la conferència “Aportant valor a la Secundària des de
les àrees de Joventut” a càrrec d’Albert Bayot Fuertes, director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona.
Dins el cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" de l’Estació Espai Jove, el proper 19 de març, de 19 a 20.30 h, el taller Opcions per Veure
Món amb Pocs Diners (Especial Viatges). Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia.
33a Jornada de Polítiques Locals de Joventut de la Diputació de Barcelona: Art i cultura per a l'empoderament dels joves. El 27 de març de 2015,
de 9 a 14h al VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, de Vilafranca del Penedès. Inscripció gratuïta mitjançant el web.
Recordatori: la Universitat de Girona organitza el Cicle de conferències sobre violència de gènere. "Violències sexuals a les Universitats", el 16 de
març de 2015, de 16:30 a 18:30h, a Sala d'Actes de la Facultat d'Educació i Psicologia
Recordatori: sessions informatives per conèixer millor el programa de Camps de Solidaritat de SETEM. A Girona serà el dimecres 18 de març a les
19 h, a l’Espai de Solidaritat (c/ Mestre Francesc Civil, 3, Girona).
Recordatori: sessió informativa “Obligacions fiscals de les entitats sense finalitat lucrativa”, impartida per impartirà Roger Santiago, director de Gestió
d’Associacions i Fundacions sl, al Casal Marià d’Olot, el dimarts 17 de març a les 19h.
Recordatori: Jornada de Girona Emprèn “Vull ser un empresari/ària autònom/a: quins tràmits he de fer?”, el 27 de març de 2015, de 9.30 a 13.30h, al
Centre d’Iniciatives Local-Girona Emprèn de Girona

NOTÍCIES DESTACADES
GIR-Innova - Canal Innovació comença a funcionar a la Generalitat a Girona
El Departament d'Ensenyament implanta una FP bàsica compatible amb l'ESO
El Govern obrirà 10 nous instituts i oferirà 3.515 places més el curs 2015-2016
El conseller Puig visita la 3a edició del Saló de la Formació, l'Ocupació i l'Empresa al Baix Empordà
El Departament de Benestar Social i Família convoca diferents línies d'ajuts i subvencions per a diversos col·lectius
La consellera de Benestar Social i Família inaugura l'ampliació de l'alberg La Valira, de la Seu d'Urgell
El conseller Puig presenta la nova edició del programa Consolida't que preveu beneficiar 500 autònoms
Voluntariat per la llengua: Concurs de vídeos “Jo sóc VxL. I tu?”
"La Nota del Jazz", d'Òscar Martínez, és el títol de l'obra guanyadora de la 2a Ronda de la Beca CJ Connecta't al Còmic 2014. Com a guanyador de la
2a ronda de la beca, veurà el seu còmic publicat amb Edicions de Ponent per la Diada de Sant Jordi de 2015.
Com perceben el seu pes els nois adolescents?

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
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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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