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AVISOS
U

U

Bona Setmana Santa! El proper Puntual de Joventut serà el divendres 1 d’abril
H

Prohibició de fer foc al bosc. Del 15 de març al 15 d’octubre no es pot fer foc als terrenys forestals ni la franja de 500
metres que els envolta

Fins l’1 d’abril us podeu inscriure a la Sessió informativa: Oportunitats laborals i/o de pràctiques a Europa (Xarxa Eures,
Eurodissea, FP Dual Alemanya, TLN Mobilicat -Garantia Juvenil-, Portal MónCat), organitzada per la Taula de Referents
Europa Jove de Girona amb la col·laboració de la Coordinació Territorial de Joventut, i que tindrà lloc el 6 d’abril, de 9:45 a
14:15 h, a l’Auditori Josep Irla de l’Edifici de la Generalitat a Girona

Expojove – del 13 al 16 d’abril de 2016
Estudiar a Catalunya
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
Preinscripció escolar 2016-2017

Del 4 al 9 d’abril Girona s’omplirà d’activitats organitzades per les entitats de voluntariat de la ciutat.
Procés participatiu del 3R Congrés de l'Associacionisme i el Voluntariat
Participació assistint a les sessions precongressuals. A Girona serà el dimarts 5 d'abril, de 17 a 19h
Participació telemàtica fins l’11 de maig de 2016
3r Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat - 20 de maig de 2016

Publicada l’oferta de camps de treball 2016 de la Direcció General de Joventut. Les preinscripcions s’inicien el proper
dilluns 11 d’abril a les 12h, i acaben el 18 d’abril.

El Carnet Jove amplia l’edat de validesa als 12 anys

Indicadors de dades estadístiques secundàries per a la diagnosi de la realitat juvenil en l’àmbit local

Ajuts al Pràcticum Odisseu: estada de joves universitaris en pràctiques en empreses situades en territoris rurals. Termini
de sol·licitud ampliat fins al 8 d’abril.

La Direcció General de Joventut, a través de l’equip d’interculturalitat de l’Agència Catalana de la Joventut, ofereix el
programa d’interculturalitat 2016-2017 que inclou formació i assessorament als professionals de joventut que treballen al
món local per tal d’implementar la interculturalitat.

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

Obert el termini fins el 4 de maig per a sol·licitar les deu beques d'inserció professional que ofereix el Carnet Jove
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena de març de 2016
Beques per fer pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura. Termini de sol·licitud: del 16 al 31 de març de 2016.
Beques Robert Schuman: Convocatòria de 300 pràctiques al Parlament Europeu per a graduats universitaris Termini de candidatures obert fins el 15
de maig.
Recordatori: Ajuts al teatre i al circ 2016 del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de març de 2016
Recordatori: Ajuts a la dansa, la lírica i la música 2016 del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de
març de 2016
Recordatori: 4a edició dels Premis d’Acció Social Maria Figueras i Mercè Bañeras organitzats per la Fundació Plataforma Educativa. Els premis es
divideixen en tres categories: Corresponsabilitat Ciutadana, Emprenedoria Social i Innovació Social. La convocatòria estarà oberta fins el proper 24 de març a
les 23:59h.
Recordatori: 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.
Recordatori: 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.
Recordatori: 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
Recordatori: 3r Premi a l'Opinió Escrita de l’Agenda Llatinoamericana. Premi a un article d'opinió relacionat amb el tema de l'Agenda Llatinoamericana
Mundial 2017: "L'ecologia integral". Termini de presentació: 31 de març de 2016
Recordatori: La Fundació Antonio Gal·la per a Joves Creadors convoca 18 de places d'allotjament i manutenció a la seu de la Fundació a Còrdova,
amb l'objectiu de donar suport i promoure la tasca creativa de joves artistes en diferents modalitats. El termini de presentació finalitza el 31 de març de 2016
Recordatori: Premi Everis emprenedors 2016: Aportació de 60.000 euros a la iniciativa que aporti l’explotació d’una innovació tecnològica, de gestió, social o
ambiental. Fins el 31 de març de 2016 a les 15 h.
Recordatori: Concurs de microrelats amb motiu del 20è aniversari de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL). Les narracions es poden fer
arribar fins el 31 de març de 2016.
Recordatori: 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: Convocatòria del Consell d'Europa adreçada a entitats de joventut per a l'organització d'activitats a realitzar en cooperació amb els centres
de joventut del Consell d'Europa d'Estrasburg i Budapest durant el primer semestre de 2017. Convocatòria, adreçada a la realització de sessions d'estudi, de
simposis i de "projectes especials". Termini de sol·licitud fins l'1 d'abril del 2016.
Recordatori: Beca 2016 Segimon Serrallonga de l’Ajuntament de Torelló per a l’ampliació d'estudis superiors en universitats estrangeres per al curs
acadèmic 2016 - 2017. La convocatòria s'obre el dia de la seva publicació i es tanca el dia 4 d’abril de 2016.
Recordatori: L'Obra Social "La Caixa" convoca 140 beques internacionals i nacionals per cursar estudis de postgrau a l'Estat Espanyol, Europa, Amèrica
del Nord i la zona Àsia - Pacífic. Inscripcions fins el 4 d'abril
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:
¡Actívate! Cursos gratuïts, presencials i online, en competències digitals, de Google
Dins el 3r cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" de l’Estació Espai Jove, el dimarts 29 de març, de 19 a 21h, la sessió VULL MARXAR
A L’ESTRANGER (EUROPA), PER ON COMENÇO?, a càrrec de tècnics de l’Estació Espai Jove . Activitat gratuïta, Cal inscripció prèvia.
Jornada: Emprendre a l’espai transfronterer català, organitzada per la Cambra de Comerç de Girona, el proper 30 març de 2016, de 8:45 a 14:20, a la
mateixa Cambra de Comerç de Girona. Cal inscripció prèvia.
I Jornada Erasmus+ a Catalunya organitzada pel Departament d’Ensenyament, el 4 d’abril de 2016, de 9 a 17:30h, a INEFC Barcelona. Cal inscripció
prèvia.
Inscripcions obertes a la jornada 'Coneixes l'obligatorietat de tenir un protocol d'assetjament?', que tindrà lloc el proper 13 d’abril a les 9.45h a la seu de
PIMEC de Barcelona
Formació CP'AC 2016 - Cursos totalment subvencionats per a aturats i/o treballadors
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
Recordatori: 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.
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NOTÍCIES DESTACADES
U

Nou informe sobre l’Estat de la Joventut 2015
Butlletí de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, núm. 124
Butlletí A l'Abast, núm. 403
Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 148
Més de 19.400 joves s'han beneficiat del programa de Garantia Juvenil del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per reduir l'atur
Treball, Afers Socials i Famílies mostra el seu rebuig a la sentència del TS que nega una invasió competencial de l'Estat en la gestió dels fons del
0,7% de l'IRPF
Josep Ginesta: "Volem que els agents socials, empresarials i institucionals defineixin les polítiques d'ocupació a cada territori per crear treball de
qualitat"
La Mostra de projectes emprenedors d'FP a Catalunya premia un total de 8 centres educatius
Els titulars del Carnet Jove tindran descomptes al CanetRock
Càritas Girona: 50 anys d’acció social

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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