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AVISOS

L’aprovació definitiva del Pla d’Actuació Territorial de polítiques de Joventut 2016 permet aplicar-lo al món local
Durant el mes de juny s’organitzaran sis trobades a les demarcacions catalanes en què es concretaran les línies de
treball en matèria de joventut a cadascun dels territoris.
A Girona es farà el dijous vinent 19 de juny a l’Auditori Josep Irla de l’Edifici de la Generalitat

Inici del Programa Delegats/des en 3D 2014-2015, una eina per educar en la participació des del propi centre educatiu

La guanyadora de la menció "art jove" d’Inund’Art 2014 és Isadora Willson

Avui 13 de juny, a les 17h, tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Escola Politècnica Superior, l’Acte de lliurament dels Premis
per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat que convoca la Universitat de Girona. El premi sobre temàtiques de
joventut l’ha guanyat en Sergi Garcia amb el treball “L’educació: veus pel canvi”

Acredita’t 2014: s’obre convocatòria pública per a l’avaluació i l’acreditació de competències professionals adquirides a
través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, per a l’any 2014.

El Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) ha obert la preinscripció per al curs 2014-15. La preinscripció
s’ha de tramitar en línia mitjançant l’aplicació del web de la Universitat de Girona. L’acceptació de les peticions serà el 13
de juliol i la matrícula es formalitzarà abans d’acabar el mes.
"ATENCIÓ!: Beques d'estudi pels estudiants del MIJS".
També es diposa de 3 Beques UdG-Banc de Santander de 3.000 € - Termini de sol·licitud 20 de juny

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Preinscripció universitària. Convocatòria juny 2014: del 3 de juny al 4 de juliol de 2014
L’Oficina Jove del Pla de l’Estany organitza el 17 de juny, a les 19h, a Cal Drac, un taller dirigit a dones joves emprenedores on s'informarà sobre quins
són els tres pilars bàsics per aconseguir l'èxit de qualsevol negoci. Cal inscripció online.
Jornada europea sobre ocupació i creixement: “Estratègia 2020: un camí cap a l'ocupació i el creixement”. Organitzada per la Universitat de Girona i el
Consell Català del Moviment Europeu, el 19 de juny, de 10:30 a 14:00h, a la Sala de Graus (Facultat de Lletres UdG)
Oberta la convocatòria de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2014. El termini de sol·licitud finalitza el
20 de juny de 2014, a excepció del Programa 7 (Per a la transmissió d’empreses de comerç, serveis, artesania i moda en funcionament), que es podran
presentar fins a l’exhauriment del pressupost, amb el límit màxim del 31 de desembre de 2014.
Subvencions a entitats per al desenvolupament d’actuacions d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment les que
tenen infants a càrrec. Departament de Benestar Social i Família. El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 7 al 26 de juny de 2014.
Subvencions destinades a donar suport a projectes d'educació per al desenvolupament. Convocades per l'Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament. Termini de sol·licitud: del 7 al 26 de juny de 2014.
Subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció.
Departament d’Empresa i Ocupació. Termini: del 13 al 27 de juny de 2014.
Recordar que el proper 30 de juny finalitza el termini dels Premis Civisme 2014, convocats pel Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària. Tenen com a objectiu el foment i la promoció dels valors de la cultura cívica. Hi ha tres modalitats: XXXII
Premi Serra i Moret; XXVIII Premis Jaume Ciurana (premis de civisme a l'actuació cívica juvenil); i XIX Premis als Mitjans de Comunicació.
Convocatòria de la UdG d'Ajuts a projectes de Cooperació per al Desenvolupament. Podran optar als ajuts atorgats en el marc d’aquesta convocatòria
tots els membres de la Universitat de Girona, ja sigui a títol personal, bé com a representants d’un col·lectiu, d’una facultat, escola o associació de la pròpia
UdG o en col·laboració amb d’altres entitats o organitzacions alienes a aquesta universitat. El termini de sol·licitud finalitza el 30 de juny de 2014.
Enguany, l'Escola d'Estiu del Voluntariat 2014 tindrà lloc del 2 de juliol al 27 de setembre i de manera simultània a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona,
Manresa, Sabadell i Tortosa.
Obertes les inscripcions per la 5a Setmana de la Responsabilitat Social, organitzada per Ingeniería Social SAL i l’Associació + Responsables, i que tindrà
lloc del 7 al 12 de juliol al Born Centre Cultural de Barcelona.
Premis Estatals de Joventut 2014, convocats per l’INJUVE. El termini de presentació de candidatures finalitza el 17 de juliol de 2014
Premis Estatals al Voluntariat Social 2014. Termini del 14/6/2014 al 18/7/2014
Culturama SL posa en marxa la 3a edició del “Premi Culturama a la Innovació en Matèria de Joventut. 3ª Edició”. En aquesta edició es premiaran
iniciatives que fomentin l'aprenentatge no formal en els espais públics de les nostres ciutats. El termini de presentació acaba el 31 de juliol de 2014
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NOTÍCIES DESTACADES
El Govern congela els preus públics universitaris per al curs 2014-2015
Proves d'accés a la universitat (PAU)
Benestar Social i Família posa 500.000 euros de la Grossa de Cap d'Any a disposició de les entitats de lleure educatiu per becar activitats d'estiu
La web de Benestar Social i Família posa en marxa un mapa d'entitats de distribució d'aliments
Suport financer als emprenedors culturals digitals: El Departament de Cultura ha impulsat una línia de finançament de 1,5 milions d’euros per a
empreses de nova creació (fins a un màxim de 4 anys d’antiguitat) en l’àmbit dels continguts i serveis digitals interactius culturals.
Terrassa acull una jornada sobre les TIC com a mètode d'intervenció social per infants i adolescents en risc
El Govern aprova el Decret que ordena els ensenyaments artístics superiors i els adequa a l'Espai Europeu d'Educació Superior
El Govern aprova un acord amb el Quebec per impulsar la innovació en l'FP de l'àmbit logístic

ENLLAÇOS D’INTERÈS
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

Aquest correu el rebràs tots els divendres fins que publiquem el nou Puntual de Joventut. Actualment estem redissenyant el format.
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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