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AVISOS
U

U

H

S'obre el termini per sol·licitar les deu beques d'inserció professional que ofereix el Carnet Jove. El termini de sol·licitud
finalitza el 4 de maig 2016

Preinscripcions a l’’Estiu és Teu 2016 del 29 de març al 6 d’abril. Properament es realitzarà a Girona una sessió informativa
per a les famílies interessades

El curt ¿Somos Iguales? Realitzat pels agents joves de salut 2015 del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha estat premiat
amb el guardó Píkara en el concurs "Dame 1 minuto de Igualdad" promogut pel centre de la UNESCO al País Basc
Accés al curt ¿Somos Iguales?

5è Aniversari del nou local del Morralla, el Casal Jove de Blanes que allotja un projecte educatiu, lúdic i social

Sessió informativa: Oportunitats laborals i/o de pràctiques a Europa (Xarxa Eures, Eurodissea, FP Dual Alemanya, TLN
Mobilicat -Garantia Juvenil-, Portal MónCat), el 6 d’abril, de 9:45 a 14:15 h, a l’Auditori Josep Irla de l’Edifici de la
Generalitat a Girona. Inscripcions fins l’1 d’abril

Inici de la inscripció la 3a edició del Curs per a especialistes en polítiques de Joventut 2016, organitzat per la Direcció
General de Joventut, amb la col·laboració de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, que tindrà lloc del 5 de maig
de 2016 al 6 d’abril de 2017. Fins al 15 d'abril es pot fer la inscripció en línia

3a estació: Reunió de la Xarxa Treballem amb Joves (XTJOV), el dilluns 14 de març de 2016, de 14 a 16h al CIAJ de
Barcelona, amb connexió telemàtica amb qui no s’hi pugui desplaçar

Dimarts 15 de març acaba el termini de presentació de Contribucions al 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 del 14 al 16 de setembre de 2016

Materials del Servei d’Orientació i Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament de la sessió informativa sobre
l’actualització i les novetats del sistema educatiu, que va tenir lloc el passat 1 de març al CosmoCaixa a Barcelona
Estudiar a Catalunya
Fins diumenge 13 de març se celebra el Saló de l’Ensenyament a Barcelona, al Recinte de Montjüic
Expojove – del 13 al 16 d’abril de 2016

Des d’ahir dijous 10 de març i fins el dijous 17 de març, estan obertes les inscripcions a les Proves d’accés a formació
professional, arts plàstiques i disseny, i ensenyaments esportius

Dijous 17 de març s’obriran les inscripcions als camps de treball internacionals de COCAT.
Inscripcions als Camps de Solidaritat 2016 de SETEM.

El passat 1 de març, va començar a funcionar el Registre de Delinqüents Sexuals, el qual acreditarà no haver estat
condemnat per cap delicte d’aquest tipus d’una forma més àgil i senzilla.
El Jove.Cat crea l’apartat Protecció del Menor
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Oferta de feina per l’estiu (juliol i agost) a Pals, com a monitor/a d’un Parc d’Aventura
Ofertes EURES referent a la 1a quinzena de març de 2016
La Fundació Iberdrola España convoca ajuts adreçats a joves investigadors que estiguin desenvolupant o vulguin realitzar el seu treball a les àrees
d'energies i medi ambient en el marc d'una universitat o centre d'investigació dins el territori espanyol. El termini de sol·licitud finalitza a les 14h del 29 de
març.
7è Concurs de Relats de Voluntariat Social organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social. A Girona el termini de presentació dels relats finalitza
el 29 de març.
Subvencions 2016 per a la realització d'activitats dirigides a la divulgació, promoció i defensa dels drets humans. Les convoca el Ministeri d'Afers
Exteriors i de Cooperació. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de març de 2016
10a Edició Premi Espiral Edublogs 2016. L'Associació Espiral, que treballa per la promoció i aplicació de les TIC en l'educació, convoca aquests premis
adreçats a la comunitat educativa. El termini de presentació de candidatures finalitza a les 15h de l’1 d’abril de 2016
Recordatori: CODEMOB és un projecte europeu que oferirà formació gratuïta per a joves en programació i ús dels dispositius mòbils, i en competències
digitals clau per al futur. Només cal omplir una enquesta.
Recordatori: La Fundació Carulla convoca la 2a edició del Premi Lluís Carulla destinat a impulsar projectes culturals en els diversos àmbits de la llengua, les
arts i el pensament. Es tracta d’un premi únic, dotat en 100.000 €, i vol ser una aportació innovadora que contribueixi a l’enfortiment i la modernització de la
cultura i la societat catalanes. El termini de presentació acaba el dia 16 de març de 2016.
Recordatori: 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).
Recordatori: Ajuntament de Figueres, Consell Comarcal, Associació d’empresaris i emprenedors de Girona (AEEG), Setmanari de l’Alt Empordà i Associació
Fòrum Imagina organitzen la 8a Edició dels Premis Emprenedors Alt Empordà. Destacar la categoria Premi Jove Empresari/a, per a iniciatives promogudes
per empresaris empordanesos menors de 42 anys. El termini per presentar les candidatures finalitza el 18 de març.
Recordatori: Ajuts DIPLOCAT: La Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR) engega la tercera convocatòria d'ajuts a
entitats d´àmbit territorial català, que tinguin com a finalitat subsidiària la projecció de Catalunya a nivell internacional en l'àmbit de la seva competència. El
termini de presentació finalitza el 19 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: 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.
Recordatori: Pràctiques no laborals de 9 mesos a les Oficines Exteriors de comerç i inversions de Catalunya d’ACCIÓ.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Cursos gratuïts - CIFO SALT - 1r semestre – 2016. Formació per a l’Ocupació per a persones en situació de desocupació o en actiu inscrites a les oficines
del soc
Demà dissabte 12 de març, de 10 a 13h, se celebra la 2a Jornada de Portes Obertes del mes de març de Escola d’Art i Superior de Disseny d'Olot. El 7
i 11 de maig se’n tornaran a celebrar
Jornada Innovacions socials per a millorar les oportunitats de la infància tutelada, organitzada per Intress y UpSocial, el dilluns 14 de març de 2016, de
16:30 a 19:00h, a l’Auditori CaixaForum de Barcelona. Cal inscripció.
Dilluns 14 de març la Secció de Joventut de l’Ajuntament de Girona obre les inscripcions a les activitats programades per la primavera (abril, maig i juny
de 2016)
Dins el cicle de Converses d’Educació Digital EL MEU FILL 2.0, organitzades per l’Ajuntament de Girona, dilluns 14 de març, de 18 a 20h, s’organitza la
conversa Ciberassetjament: La indiferència que mata. Dirigides als pares i mares, educadors i públic en general. Cal inscripció prèvia.
Dins el 3r cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" de l’Estació Espai Jove, el proper dimarts 15 de març, de 17 a 19h, la sessió
SIMULACIONS D’ENTREVISTA EN ANGLÈS, a càrrec de tècnics de l’Estació Espai Jove . Activitat gratuïta, Cal inscripció prèvia.
Sessió informativa - Quan signo un contracte laboral, a què em comprometo?, a càrrec del Sr. Yasser Sedourne, representant de CCOO, organitzada per
la Borsa de Treball de la Universitat de Girona, el 15 de març, de 16 a 17h a l’Aula E4 de la Facultat de Ciències. Campus Montilivi. Cal inscripció prèvia.
Presentació del Panoràmic 2015, el dimarts 15 de març, a les 18.00 hores al Palau Macaya de Barcelona. Panoràmic 2015 és un estudi impulsat pel Consell
d’Associacions de Barcelona, juntament amb l’Observatori del Tercer Sector, la Fundació Ferrer i Guàrdia i la Fundació Pere Tarrés, que recull dades que
ajuden a les entitats a millorar l’impacte que generen. Cal inscripció.
Sessió informativa - El procés de selecció des de la perspectiva de l’empresa, a càrrec del Sr. Xavier Santos, consultor RRHH-Axxon, organitzada per la
Borsa de Treball de la Universitat de Girona, el 16 de març, a les 12h, a la Sala d'Actes de la Facultat d'Educació i Psicologia, Campus Barri Vell, de la
Universitat de Girona. Cal inscripció prèvia.
Dins del programa d’activitats de la Secció de Joventut de l’Ajuntament de Girona, dimecres 16 de març de 2016, de 17 a 19h, s’organitza el taller
L’entrevista de feina a l’Estació Espai Jove. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Conferència Noves xarxes i estratègies: Snapchat, Periscope... i el seu potencial per a les empreses, a càrrec d’Anna Codina, consultora d'estratègia i
comunicació. S’organitza a l’Espai Armengol de Vilajuïga (Alt Empordà), el 17 de març a les 9:15
Dissabte 2 d'abril tindrà lloc a Roses la Jornada "Eines per a la gestió emocional d'equips i voluntariat" organitzada per la Taula d'Entitats d'Inclusió
Social, l'Ajuntament de Roses i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Se celebrarà al Teatre Municipal de Roses, de 9:30h a 17:00h. Té com a finalitat
promoure la reflexió i el debat a l'entorn de la gestió emocional de voluntaris i equips professionals de les entitats.
Recordatori: Oferta formativa Fundació Paco Puerto, centre de formació de Comissions Obreres. Cursos subvencionats durant els mesos de març i abril
de 2016 dirigits a treballadors/es ocupats/des i aturats/des.
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Recordatori: En el marc de l'exposició "Fotollibres. Aquí i ara", Bòlit Centre d’Art Contemporani Gironí ofereix un servei educatiu ideat i desenvolupat per A
Bao A QU. Es tracta d’una activitat gratuïta per a centres educatius, a partir de cicle superior de primària, secundària, cicles formatius i batxillerat.
Recordatori: El 16 de març se celebrarà a Roses el primer Fòrum d'Oportunitats Empresarials perquè els emprenedors amb idees per crear un negoci o
amb ganes de compartir el seu projecte d'empresa, o simplement expandir-lo, puguin contactar amb altres persones amb els mateixos interessos.
Recordatori: 4a edició de 10x10' Càpsules d'Innovació Social, el 18 de març de 2016, de 9:30 a 14h, al CosmoCaixa Barcelona. S’intenta promoure
l'intercanvi de coneixement innovador, entre les entitats del sector públic i del tercer sector. Inscripció prèvia, fins el 14 de març.

U

NOTÍCIES DESTACADES
U

Butlletí Europa Jove Març 2016
Campanya: Acompanyar els àpats dels infants. Consells per a menjadors escolars i per a les famílies
XII Assemblea General Ordinària de l' l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) el proper 19 de març a les
10:00h a l'Espai Jove la Fontana de Barcelona.
Les entitats i la gestió: els reptes que els esperen aquest any

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

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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