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

AVISOS

U

H

La 25a edició de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio es farà el diumenge 18 de desembre i es dedicarà a l'ictus i les lesions
medul·lars i cerebrals traumàtiques
Inscripció de les activitats populars per a La Marató 2016

La Direcció General de Joventut remarca la importància de les polítiques de joventut per millorar les oportunitats de la
població jove en el marc del seminari "Joves, canvi social i ruptura generacional" celebrat aquest dimecres 14 i dijous 15
de desembre a Barcelona

Les àrees de Joventut dels ajuntaments i consells comarcals de Catalunya estan participant en una enquesta electrònica
d’avaluació de les polítiques locals de Joventut que impulsa la Direcció General de Joventut a través de l’Observatori
Català de la Joventut

Ja es pot accedir a la publicació “La participació cultural de la joventut catalana 2001-2015”. L’estudi va ser finançat pel
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, i va coordinar-se tècnicament per l’Observatori Català de la Joventut de
l’Agència Catalana de la Joventut. Es va presentar en el marc de la Jornada “Repensar la cultura. Com afavorir la
participació cultural de les persones joves” el passat 2 de novembre

Projecte MOVE: Enquesta sobre la mobilitat dels joves a Europa. Es demana a les àrees de joventut del territori de fer
difusió d’aquesta enquesta entre els i les joves que hagin tingut una experiència de mobilitat internacional. Omplint
l’enquesta s’entra en un sorteig de targetes de regal

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT: iniciativa de la Unió Europea amb l'objectiu de crear oportunitats perquè les persones
joves treballin com a voluntaris o col·laborin en projectes -en els seus propis països o a l'estranger- que beneficiïn
comunitats i ciutadans de tot Europa
Els primers catalans del Cos Europeu de Solidaritat

“Trobarem temps dins del temps” – Campanya de comunicació del Govern per impulsar la reforma horària

Campanya "I tu, jugues en català?" del CNL de Girona
Vídeo de la campanya del concurs "I tu, jugues en català?"
Nova xarxa de coordinació territorial per estendre el Voluntariat per la llengua entre els joves

18 de desembre, Dia Internacional del Migrant 2016
Presentació de la campanya "Casa nostra, casa vostra"
Casa nostra, casa vostra - Anunci de campanya
Signar el manifest
Del 9 al 18 de desembre, la Coordinadora d'ONG Solidàries té en marxa una campanya de sensibilització, coincidint amb la
Setmana pels Drets Humans. La proposta és ben senzilla: encabir-se en la diversitat, fotografiar-ho i compartir-ho.

Web de Nadal: Consells per gaudir de les festes de Nadal
Nadal Solidari 2016
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena de desembre 2016
Borsa oberta de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament
d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral (convocatòria extraordinària 8/2016). Presentació de sol3licituds fins
al 12 de gener de 2017
15a convocatòria de la Beca Josep Pallach. L'Ajuntament de Girona convoca aquesta Beca que té l'objectiu d’impulsar la dimensió educadora de la ciutat
de Girona. La convocatòria està oberta tant a entitats i professorat dels centres de la ciutat com de fora, sempre que el seu projecte estigui centrat en la ciutat
de Girona i s’ajusti als objectius de la convocatòria. El termini de presentació de la sol·licitud de la beca és el 30 de gener de 2017.
Recordatori: Nova convocatòria del Concurs per la donació de l’1% dels ingressos propis de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) a projectes
de cooperació pel desenvolupament. Aquest any la quantitat total a repartir és de 4.930,70€. Les entitats i organitzacions podran presentar els seus
projectes fins el 16 de desembre de 2016
Recordatori: S’ha obert la Convocatòria anticipada de subvencions per als Programes Integrals de la Garantia Juvenil per a joves que necessiten
reforçar la seva formació per a l'any 2017, La data límit de sol·licituds és el 22 de desembre 2016

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
GIRONA XL: Jornades de cultura hip-hop de Girona i Salt (7a edició), el dissabte 17 de desembre, de 16 a 21h, a l’Espai Marfà. L’eix principal de la jornada
serà el breakdance i el rap.
Dilluns 19 de desembre la Secció de Joventut de l’Ajuntament de Girona obre les inscripcions a les activitats programades per l’hivern (gener, febrer i
març de 2017)
Sessió Formativa sobre com superar una entrevista de treball, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG el 19 o el 21 de desembre de 2016, a
Campus Montilivi - Aulari Comú - AC021, de 12 a 14h, Cal inscripció prèvia.
Sessió informativa: fer pràctiques amb ajuts Erasmus+ (Traineeships), organitzada per la Borsa de Treball de la UdG el 20 de desembre, a les 12h, a la
Sala de Graus de la Facultat de Dret, de la Universitat de Girona. Cal inscripció prèvia.
Darrera sessió del 4t cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón”: SIMULACIONS D’ENTREVISTA EN ANGLÈS. Cicle organitzat per l’Oficina
Jove del Gironès - Estació Espai Jove de Girona, per tal d’informar als i les joves interessats/ades en viure una experiència a l’estranger per treballar, estudiar
o millorar els seus idiomes, Aquesta sessió serà el dimecres 21 de desembre, de 18 a 20 h, a l’Estació Espai Jove. Sessió a càrrec de tècnics de L’Estació
Espai Jove. Taller gratuït. Cal inscripció.
“Islam: prejudicis, perspectiva i praxi professional”: DIXIT Girona presenta aquest cicle de diàlegs sobre la mirada que els professionals d’afers socials
projecten envers l’Islam. Serà a DIXIT Girona (c/ Bernat Boades 68, Girona), el 18 i 25 gener, i 1 febrer 2017, de 10h a 12h. Places limitades a 15 persones.
Inscripció online.
Taller de rima i rap amb en Pau Llonch, al Local Jove de Celrà, els dijous de del 26 de gener al 23 de febrer de 2017, de 17.30 a 19 h
CURS online: Etnoeducació i artivisme: raça i polítiques de identitat en educació , organitzat pel Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
(CEESC), de l'1 al 28 de febrer, de 45h
CURS: Estratègies educatives per a la intervenció comunitària amb joves, organitzat pel Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
(CEESC), a la seu de Girona (c/ Ibèria 4), els divendres 17 i 24 de febrer i 10 i 17 de març, de 9.30 a 14.30h.
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NOTÍCIES DESTACADES

U

Butlletí JOVE.CAT, núm. 203, novembre 2016
Butlletí A l'Abast, núm. 420
Butlletí Família i Escola, núm. 9 - desembre 2016
Butlletí Eurodesk desembre 2016
023 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
El Ple de l’Ajuntament de Girona aprova el Pla Local de Joventut 2016-2020
La consellera d'Ensenyament signa un conveni amb el Govern de la Federació de Valònia-Brussel•les per promoure intercanvis en l'àmbit de la
formació professional (FP)
Catalunya és el país de la Unió Europea i de l'OCDE que més millora en competència científica a les proves PISA
En menys de nou mesos d'acabar els estudis, la meitat dels graduats d'FP ja té feina
Resum de la jornada "Som aquí, sumant voluntats": Torre Jussana va acollir el passat mes d'octubre aquesta jornada, un espai d'intercanvi, debat i
reflexió al voltant de la participació ciutadana a través del teixit associatiu.
“El Pou” de Girona, nou restaurant solidari per a la formació de joves
La consellera Bassa posa d'exemple d'innovació, formació i excel·lència l'empresa Cafès Cornellà de Fornells de la Selva
Vull fer un voluntariat virtual, quines opcions tinc?
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ENLLAÇOS D’INTERÈS

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
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
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
Guia per al desplegament operatiu de la qualitat de l’atenció jove. XNEJ
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
Sexe Joves
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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