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Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines
AVISOS
U

U

H

“Mobilitat intel·ligent. Economia potent”, és el lema de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que se celebra a
Catalunya del 16 al 22 de setembre, coincidint amb la celebració de la Setmana Europea

La consellera Dolors Bassa va inaugurar dimecres passat el Congrés Internacional - XXIX Seminari Interuniversitari de
Pedagogia Social al Palau de Congressos de Girona, que ha comptat amb la col·laboració de la Direcció General de
Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

La directora general de Joventut, Marta Vilalta i el director de TV3, Jaume Peral, han signat l’acord de pràctiques
formatives a TV3 amb els cinc titulars de Carnet Jove becats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Activitats educatives al voltant de l’exposició “Ara fa 30 anys” organitzada per Europe Direct Girona, de l’1 al 31 d’octubre
a la Biblioteca Carles Rahola de Girona, de dilluns a dissabte, de les 10h a 20h

El 18 de setembre és el darrer dia per inscriure's al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat

La Direcció General de Joventut organitza el 6 d’octubre, de 9;30 a 14h, la jornada “TIC i joves. Reptes per a la inclusió
educativa”, al centre de creació multimèdia Torre Barrina de l’Hospitalet de Llobregat. Inscripcions fins al 4 d’octubre.

”Vine al cau, vine a l’esplai”: La campanya d’inscripcions a les activitats que les entitats d’educació en el lleure fan durant
el curs escolar ja ha començat
Rodatge sobre l’escoltisme i el guiatge català
Materials elaborats per la Direcció Gral. Joventut per abordar l’assetjament i els abusos sexuals en l’educació en el lleure

Nova edició del programa “Delegats i Delegades en 3D” als instituts de Catalunya. Preinscripcions fins al 27 de setembre

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha fet pública la convocatòria de beques i ajudes de caràcter general per a
ensenyaments postobligatoris.
Beques per a estudis no universitaris. Termini fins el 3 d’octubre.
Beques per a estudis universitaris. Termini fins el 17 d’octubre

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca: Convocatòries d’ajuts en termini:
Acreditació econòmica MATRC i Beca EQUITAT curs acadèmic 2016-2017. Termini fins al 15 d'octubre 2016.

L’Oficina Jove del Gironès – Estació Espai Jove obre altre cop el servei de sol·licitud de beques per a aquest curs 2016-17.
Cal demanar cita prèvia

Un any més, l’AcPpJ presenta les jornades de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut, que enguany proposen quatre
temes clau: les polítiques socials, el treball emocional, la cultura i el treball comunitari
Polítiques de joventut; polítiques de risc, a Tortosa, el 27 de setembre, 11:00h. Centre Cívic de Ferreries
El treball emocional amb els joves: a Olot: 4 d’octubre, 11:00h. Oficina Jove de la Garrotxa
Es pot fer política de joventut sense fer cultura?: a Manresa: 25 d’octubre, 11:00h. Oficina Jove del Bages
Com es fa treball comunitari en Joventut?: a Balaguer: 8 de novembre, 11:00h. Consell Comarcal de la Noguera

Des de l’1 de setembre la taula salarial del conveni del lleure educatiu i sociocultural ha canviat, segons el previst
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena de setembre 2016
1 plaça de tècnic de joventut a temps parcial a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Termini de sol·licitud fins el 3 d’octubre de 2016.
Programa gratuït de Dipsalut "Sigues tu", eines i actius per a la salut, dirigit a tots els ajuntaments de la demarcació de Girona que tinguin com a mínim una
escola de primària i/o un institut de secundària. Es tracta d’una proposta de treball transversal d’educació per a la salut als centres educatius, amb processos
de formació per docents i xerrades per a famílies. Es treballa entorn a les habilitats per a la vida definides per l’OMS i els diferents estils de vida que més
influeixen en la salut.
Programa 1Dia1Empresa, iniciativa del CINC Centre de Negocis i Assessoria, que neix de la necessitat de donar suport als emprenedors residents a
Catalunya amb l’objectiu d’augmentar la capacitat empresarial i fomentar la creació d’empreses. Ajuden a constituir una societat limitada gratuïtament amb
domicili social de franc, i durant 6 mesos ofereixen assessorament i acompanyament empresarial, sales de reunions de franc, formació empresarial, ...
Subvencions públiques per al finançament de programes de formació professional transversals i sectorials per a persones treballadores ocupades,
destinades a les entitats de formació acreditades i/o inscrites en el Registre de Centres i Entitats de Formació. Termini de presentació de sol·licituds fins al 22
de setembre de 2016
Amb la Festa Major de Vall-llobrega, del 23 al 25 de setembre, s’acaba el II CONCURS BEJOVE d’Instagram #tuetslaclau, que ha tingut lloc des del mes
de juny, durant les Festes Majors d’estiu de la comarca del Baix Empordà.
El Servei Civil Internacional de Catalunya impulsa un concurs de fotografia adreçat a les persones que han participat en camps de voluntariat aquest
estiu. La convocatòria consta de quatre categories: justícia climàtica, interculturalitat, voluntariat i transformació social. Es poden enviar les fotografies fins al
28 de Setembre de 2016
Línia de suport econòmic de Dipsalut a ajuntaments de les comarques gironines per a promoure la salut. El termini per demanar aquestes subvencions
s'acabarà el 28 de setembre. La sol·licitud s'ha de fer a través de la Seu Electrònica de Dipsalut.
Ajuts a les universitats per contractar personal investigador novell. El termini per tramitar l’ajut és del 10 al 28 de setembre
Concurs Crea l'APP del Fòrum de la Fundació Esplai 2016. Hi poden participar joves no professionals que tinguin entre 16 i 30 anys. La data màxima de
lliurament és el 30 de setembre del 2016.
Dipsalut obre la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament, línia de subvencions adreçada a ajuntaments i entitats
sense ànim de lucre de la demarcació de Girona que hagin realitzat projectes durant el període entre l'1 de desembre de 2015 i el 30 d'agost de 2016. El
període de sol·licituds finalitza el 30 de setembre de 2016.
4a Fira de Joves Creadors de Badalona Connect’Art. Convocatòria dirigida a joves d’entre 14 i 35 anys amb un perfil que integri la capacitat creativa, la
inquietud i la motivació per innovar i transformar el seu entorn. Fira oberta a diferents disciplines artístiques o artesanes: pintura, fotografia, escultura,
ceràmica, bijuteria, artesania, disseny de roba, arts escèniques o creacions audiovisuals. Les sol·licituds es podran presentar fins el 2 d’octubre de 2016
Onzena edició del Festival MetropoL'His GlobaL'H, festival de curtmetratges a l'Hospitalet de Llobregat, organitzat per l’entitat Joves per la Igualtat i la
Solidaritat. Dirigit a joves menors de 35 anys de Catalunya i arreu als que els i agradi el món del cinema. Compta amb dues categories: curts gravats i editats
en 48h sota tres premisses d'una durada màxima de 5 minuts (MetropoL'His); i curts de cooperació internacional de màxim 15 minuts de durada (GlobaL'H). El
termini d’admissió de les obres acaba el 17 d’octubre de 2016.
La Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l’Observatori Dona, Empresa i Economia, impulsa la segona edició del premi 12×12 Dona TIC, que
pretén reconèixer el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de l’àmbit TIC. El termini finalitza el proper 15 de
novembre de 2016.
STOP Accidentes engega la 3a edició del Concurs de curtmetratges de seguretat vial per tal de fomentar una participació activa i creativa en la generació
de continguts multimèdia que compleixin els objectius de sensibilització en matèria de prevenció d'accidents de tràfic. Els treballs es remetran per email fins al
dia 20 de novembre de 2016.
El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca la X edició dels Premis Estratègia NAOS 2016, amb l'objectiu d'impulsar iniciatives sobre la
prevenció de l'obesitat i altres malalties cròniques derivades, a través d'una alimentació saludable i la pràctica regular d'activitat física. El termini per a
presentar la sol·licitud finalitza el 21 de desembre de 2016.
Recordatori: Nous processos de selecció de la Xarxa EURES: professorat de secundària per treballar a Anglaterra. La data límit de presentació de
candidatures és el 19 de setembre de 2016
Recordatori: La Secció de Joventut de l’Ajuntament de Lloret de Mar, a través d’ELS BUCS D’EL PUNTET, organitza la 1ª edició del concurs SONABUCS..
Podran participar al concurs bandes i solistes de qualsevol estil musical i de qualsevol municipi que no disposin d’un contracte discogràfic o d’una carrera dins
del marc de la indústria musical. El termini per fer arribar el material, conjuntament amb el full d’inscripció, acaba el 20 de setembre de 2016
Recordatori: Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ 2016) El termini de presentació de sol·licituds és fins el 22 de setembre
de 2016 inclòs per a tots els cursos.
Recordatori: Convocatòria d'ajuts de la Fundació ONCE en el marc del Programa Operatiu d'inclusió social i economia social 2014-2020. La Fundació
ONCE convoca aquests ajuts per tal de possibilitar la participació en el cofinançament europeu a entitats de la discapacitat, mitjançant projectes que
s'emmarquin en els àmbits d'intervenció del Fons Social Europeu. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28 de setembre del 2016.
Recordatori: Convocatòria 2016 del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la concessió de les subvencions del Programa “Joves per
l’Ocupació” per a la realització de projectes que desenvolupin accions ocupacionals integrades que facilitin la inserció laboral i la qualificació de les persones
joves desocupades d’entre 16 i 25 anys. Les entitats locals han de presentar les sol·licituds del 15 al 30 de setembre de 2016.
Recordatori: III edició Premis de l'ARA. Premi Tatiana Sisquella a la contribució social. Es poden presentar candidatures fins al 30 de setembre de 2016.
Recordatori: II Certamen de relats curts "DRETS HUMANS" convocat per Amnistia Internacional Andalusia. Termini de presentació fins el 30 de setembre
de 2016
Recordatori: Bòlit Centre d'Art Contemporani (Girona) - Convocatòria Oberta La Volta. L’Ajuntament de Girona convoca un procés de selecció de
projectes i persones que formaran part d’una llista d’espera de places vacants del projecte La Volta de Sant Narcís que es beneficiarien de la utilització
d’espais compartits per a la incubació d’iniciatives emprenedores del sector creatiu/cultural de Girona (indústries creatives) i de l’ús de parades del mercat Art
Km0. Cada mes es valoraran les candidatures rebudes i es publicarà la llista d’espera vigent. Resolució el primer dia hàbil de cada mes

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Programa de formació gratuït de Dipsalut del segon semestre del 2016. Dirigit a professionals que treballen en els àmbits de la protecció i la promoció de
la salut. El període d’inscripcions comença el dia 20 de setembre de 2016 fins a cobrir les places.
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Programació Tardor 2016 de l’Oficina Jove de l’alt Empordà
Activitats organitzades per la Secció de Joventut i Serveis Socials a L’Estació Espai Jove, Els Químics Espai Jove i el SIJ de l’Espai Marfà pels
mesos d’octubre, novembre i desembre de 2016.
Connecta't al català: Nova programació de cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. La inscripció es farà durant tot el mes de
setembre i fins a mitjan octubre
La primera sessió del 4t cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón” organitzat per l’Oficina Jove del Gironès, per tal d’informar els i les joves
interessats/ades en viure una experiència a l’estranger per treballar, estudiar o millorar els seus idiomes, serà la sessió VOLS ANAR A L’ESTRANGER?
CONEIX LES OPCIONS, el proper dijous 22 de setembre, de 19 a 21 h, a l’Estació Espai Jove, Sessió a càrrec de tècnics de L’Estació Espai Jove. Gratuïta.
Cal inscripció.
Des del Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) s’organitzen regularment trobades professionals per reflexionar sobre sexualitat i joves. El proper 22
de setembre de 14.30h a 16.00h, la periodista i encarregada de la botiga Amantis Marta Molas parlarà sobre el “El porno i els seus efectes sobre la
vivència de la sexualitat”.
“Activa’t”: Google ofereix formació gratuïta en competències digitals mitjançant aquest programa. Cursos presencials i en línia
Sessions de formació per a Emprenedors 2016 de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot. Propera sessió: “Què hem de saber del règim general
d’autònoms?”, divendres 23 de setembre de 2016, de 9.30 h a 13.30 h. Totes les sessions són gratuïtes però cal inscripció prèvia.
La Direcció d’Igualtat d’Oportunitats organitza el seminari: ‘‘Protocols de prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe” a Girona,
adreçat principalment a empreses i institucions interessades a abordar diversos aspectes clau per a la consolidació i el creixement d’una organització des de
la perspectiva de la igualtat i la qualitat en el treball. Serà el 6 d'octubre de 2016, a l’aula 2 de l’Edifici de la Generalitat, de 10:30 a 13:30 h. Places limitades.
Inscripcions online.
En el marc del Dia sense Alcohol, que tindrà lloc el 15 de novembre, la Subdirecció General de Drogodependències de l’ASPC impulsa per tercer any
consecutiu la III Setmana de Sensibilització sobre els Riscos del Consum d’Alcohol, del 14 al 20 de novembre. El lema serà “Amb l’alcohol menys és
millor: Fem Xarxa!”. En el decurs d’aquella setmana, a la Regió Sanitària de Girona, pretén fer una jornada per donar a conèixer i posar en valor la feina que
s’està fent en aquesta línia.
Recordatori: Curs virtual sobre participació interna a les entitats per als tècnics del món local 2016, del 28 de setembre al 9 de novembre, organitzat
per l’Escola de l’Administració Pública de Catalunya
Recordatori: La Cursa de la Dona Girona el 2 d’octubre de 2016. Inscripcions obertes. Entrenaments cada dimarts a Fontajau, a les 19.30 h
Recordatori: “Trenquem tabús. Parlem de suïcidi”: Jornada-taller organitzada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya juntament amb Obertament,
emmarcada dins la campanya de sensibilització que iniciaran el 10 de setembre en motiu dia mundial per a la prevenció del suïcidi. Dirigit a totes aquelles
persones joves interessades en aprofundir en la salut mental i la problemàtica del suïcidi juvenil des d’una perspectiva desestigmatitzadora. Tindrà lloc el 26
de setembre entre les 18:00h i les 20:30h, a la Facultat de Medicina de l’Hospital Clínic de Barcelona. Inscripcions online.
Recordatori: “Mirades Creuades: Joventut, gènere i interculturalitat": Nova formació gratuïta sobre gènere organitzada pel Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya juntament amb l'Institut Català de la Dona i en col·laboració amb l'Associació Candela i el Centre d'Estudis Africans, Dirigida especialment a
membres d'entitats juvenils i del moviment associatiu en general. Tindrà lloc els dimarts 4, 11 i 18 d'octubre a LaFede.cat (Barcelona) de 17.30h a 21.00h.
Inscripcions online fins el 26 de setembre.
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NOTÍCIES DESTACADES
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Butlletí A l'Abast, núm. 413
e-Butlletí Xarxa Europa Jove - Setembre 2016
Tornada a l'escola: El nou curs s’estrena amb 1.570.011 alumnes matriculats, 66.461 docents i un model millorat de beques menjador
Més de 20.000 alumnes participaran en el Youth Mobile Festival al Mobile World Congress 2017
Guia de recomanacions metodològiques i de continguts de les intervencions en prevenció de drogues
Guia de recomanacions per a la planificació de les intervencions en prevenció sobre drogues
KiVa: les claus de l’exitós mètode finlandès contra l’assetjament escolar (i les dificultats per aplicar-lo)
Informe: Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2016. Informe español. Torna a posar de manifest que Espanya és un dels països amb un
percentatge més alt de joves entre 15 i 29 anys que ni estudien ni treballen
Informe Education at a Glance 2016. OECD Indicators
L'Oficina Jove de l'Alt Empordà posa en marxa una nova pàgina web per esdevenir el seu portal de referència

ENLLAÇOS D’INTERÈS
U

U

Coordinació Territorial de Joventut a Girona
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
Formació contínua de la Direcció General de Joventut 2016
JoveCat
E-Joventut
Garantia Juvenil
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
Observatori Català de la Joventut
Xarxes Socials Joventut
Xarxanet.org. Entitats i voluntaris per un món millor
Adolescents.Cat
Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
Bones Pràctiques en l'Àmbit de la Joventut
Viquillibre Estratègies de millora educativa
Viqui Guia Jove
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Taula de Referents Europa Jove de Girona
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
Xarxa Treballem amb Joves (XTJOV)
Grup de Facebook – Xarxa Treballem amb Joves
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.tsf@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.tsf@gencat.cat. Gràcies
HU
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