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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

Des de la Direcció General de Joventut, l’equip de Foment de la Participació ofereix el programa Obrim Via, que consta d’una
formació en dinamització i participació juvenil per a professionals de joventut amb l’objectiu que adquireixin els elements clau
per dissenyar una estratègia en dinamització i participació juvenil per afavorir el vincle amb la gent jove del municipi
A Girona la formació serà el 3, 10 i 17 de maig, de 10 a 14h, a la Casa de Cultura de Girona. El període d’inscripció finalitza el 23
d’abril de 2018

La Direcció General de Joventut i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) posen en marxa un programa per
impulsar models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge. La primera acció formativa serà el curs “Els models alternatius
d’accés i tinença de l’habitatge i les polítiques de joventut” que tindrà lloc el 10 i 17 d’abril. Les inscripcions ja estan obertes.
Programa
Formulari d’inscripció (obert fins al 28 de març)
Vídeo del CNJC: Models alternatius d'accés i tinença d'habitatge

Diumenge és el darrer dia del Saló de l’Ensenyament a Barcelona
Saló Expojove 2018 a Girona, del 11 al 14 d’abril
Activitats i inscripcions a l’Expojove 2018

Materials de la Jornada Accés als estudis i continuïtat formativa prèvia al Saló de l’Ensenyament organitzada pel Departament
d’Ensenyament i celebrada el passat dimarts 6 de març de 2018 a l’Auditori de l'Edifici Vèrtex al Campus Nord de la UPC.
Pròximament també hi haurà disponible els enregistraments de cada ponència
Informació de la preinscripció del curs 2018-2019
Ja es pot fer la prematrícula a les PAU! Les proves seran els dies 12, 13 i 14 de juny i 4, 5 i 6 de setembre de 2018

Obert el període de preinscripció al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat

Curs per a treballadors/es de la Generalitat i dels ens locals sobre les estratègies per a garantir els drets de les persones LGTBI
i contra la discriminació organitzat per la Direcció General d'Igualtat, des dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i
Famílies, l’11 d’abril, de 9 a 14 hores, a les aules de l’Edifici de la Generalitat a Girona

S’inicia la fase de campanya dels Ajuts al Pràcticum Odisseu 2017-2018. Fins el dia 15 de maig es poden consultar les ofertes
de pràctiques disponibles

Camps de treball “TEENS”: Camps de Treball Internacionals de COCAT per adolescents (14-17 anys). Inici d’inscripcions des
del 12 de març de 2018 i obertes tot l’any

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) de la Generalitat de Catalunya torna a posar a disposició de les
entitats sense ànim de lucre el servei d’acompanyament per tal que aquestes disposin d'eines per a la seva gestió i puguin
resoldre els seus dubtes. Es tracta d’un servei gratuït

Comença la prohibició de fer foc al bosc: del 15 de març al 15 d’octubre, no es pot fer foc als terrenys forestals sense
autorització

Convocatòria per una substitució temporal d’un/a administratiu/va per a la Coordinació Territorial de Joventut a Girona (Edifici
de la Generalitat). Clicar per saber més detalls de les Característiques del lloc de treball i del Procediment i condicions. El
termini per enviar currículums finalitza el 27 de març a les 12h
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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 2018
Estada en pràctiques d’abril a juliol de 2018 a l’equip de #FonsUECat per a joves estudiants vinculats a les universitats o centres amb qui el Departament
d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència té signat un conveni de cooperació educativa. Data límit de presentació de candidatures: 20 de març
de 2018.
Ajuts per millorar la participació interna a les entitats sense ànim de lucre: la Secretaria de Transparència i Govern Obert, a través de la Subdirecció General
de Qualitat Democràtica, convoca per segon any consecutiu aquests ajuts en espècie per millorar la participació interna a les entitats sense ànim de lucre, posant a
la seva disposició un assessorament continu i personalitzat per al desenvolupament d’un projecte de millora de les capacitats dels equips directius d’aquest tipus
d’entitats. Les sol·licituds es poden presentar fins al 29 de març de 2018
Fruit de la cooperació de la Xarxa EURES amb Alemanya, l’11 i 12 d’abril de 2018 personal tècnic EURES d’Alemanya es desplaçarà a Barcelona per fer un
procés de selecció per treballar a Alemanya en el sector de l'hostaleria. Els llocs de treball a cobrir són: cap de cuina; cuiner/a; cambrer/a; recepcionista; i
altres professionals del sector de la restauració i la gastronomia. El termini d’admissió de sol·licituds finalitza el dia 5 d'abril de 2018.
Talent Casting per Disneyland Paris per als personatges de les desfilades. El 13 d’abril de 2018, a les 10h, al Teatros del Canal, C/ Cea Bermúdez 1, 28003
Madrid
18a edició del Concurs de maquetes que organitza la plataforma musical Sona 9. Cal registrar-se al web del concurs i publicar un mínim de tres cançons
originals en català. El termini acaba el 15 d'abril de 2018
Convocatòria B-solutions: Ajuts per a projectes que contribueixin a resoldre obstacles fronterers de caràcter legal i/o administratiu a la UE cooperació
transfronterera. El pressupost total és de 400.000€, amb un màxim de 20.000€ per projecte. El termini de sol·licitud finalitza el 30 d’abril de 2018.
Recordatori: El Diari ARA i la Fundació Bancària La Caixa creen la “Beca Carles Capdevila: Innovar per educar”, per premiar projectes compromesos amb
l’educació i la cura de les persones, en memòria del director fundador de l’ARA. Les beques tindran dues modalitats i seran biennals, de manera que aquest any
2018 es premiarà un projecte educatiu, i l’any següent, el 2019, un de cura de les persones. Cada projecte rebrà un impuls de 20.000 €.
Recordatori: Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC convoquen el premi equit@T 2018 per a la promoció de l'equitat de gènere en les TIC,
en l'àmbit geogràfic d'Espanya, Portugal i Iberoamèrica. El termini finalitza el 18 de març de 2018.
Recordatori: Activitat formativa del programa Erasmus+ adreçada als professionals de joventut: Shadow the culture, del 14 al 18 de maig, prop de Warsaw,
Polònia. Les sol·licituds s’han de fer arribar per correu electrònic. Termini: 19 de març de 2018. Totes les despeses estan finançades per Erasmus+
Recordatori: Activitat formativa del programa Erasmus+ adreçada als professionals de joventut: Take part and learn!, del 13 al 18 de maig a Merelbeke, Bèlgica.
Les sol·licituds s’han de fer arribar per correu electrònic. Termini: 20 de març de 2018. Totes les despeses estan finançades per Erasmus+

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Proves d’accés a formació professional, arts plàstiques i disseny, i ensenyaments esportius. El termini d’inscripció finalitza el 22 de març de 2018
Dilluns s'obriran les inscripcions per a les activitats que ha programat l’Ajuntament de Girona a L'Estació Espai Jove, Els Químics Espai Jove i El Güell
Espai Jove entre els mesos d'abril i juny
Oferta formativa de la Fundació Paco Puerto (centre de formació de Comissions Obreres) amb cursos subvencionats durant els mesos d’abril i maig de 2018
dirigits a treballadors/es ocupats/des i aturats/des: Girona
Oferta formativa de la Fundació Paco Puerto (centre de formació de Comissions Obreres) amb cursos subvencionats durant els mesos d’abril i maig de de 2018
dirigits a treballadors/es ocupats/des i aturats/des: Olot
Oferta formativa de la Fundació Paco Puerto (centre de formació de Comissions Obreres) amb cursos subvencionats durant els mesos d’abril i maig de de 2018
dirigits a treballadors/es ocupats/des i aturats/des: Blanes
Sessió formativa “Working for European Institutions is at your fingertips!”, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG, amb la col·laboració de la Sra. Eva
Monge, responsable Europe Direct Girona, el Sr. Eduard González, ambaixador EPSO, i la Sra. Sara Pérez, agent UNICAT-UdG, el dimecres 21 de març, a les
12h, al Campus Montilivi - Facultat de Dret – Sala de Graus. Gratuïta. Cal inscripció. Places limitades (màxim 40 participants)
Jornada de bones pràctiques en administració electrònica organitzada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el 20 de març de 2018, de 10:00h a
14:00h, a la seu de Escola d'Administració Pública de Catalunya a Barcelona.
La propera sessió del 7è cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón” organitzat per l’Oficina Jove del Gironès-Estació Espai Jove, 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 LA VOLTA AL MÓN EN 231
DIES, el proper divendres 23 de març, de 18 a 20:30h, a l’Estació Espai Jove. Sessió a càrrec d’Ànnia Pons i Albert Martínez, creadors del blog de viatges
menjantnoselmon.cat. Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia
L'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura organitza l'acció 'Visita Exploratòria al territori del Ripollès, Vall del Ges, Orís i Bisaura', dins el marc del programa
Odisseu, que pretén ser una acció per facilitar la migració de joves cap a territori rural mitjançant l’experiència i contacte directe del participant amb el territori
mitjançant una visita intensiva de reconeixement. Serà els dies 17 i 18 de maig de 2018. Les inscripcions estan obertes fins al 30 d’abril.
Recordatori: V Edició del Curs online "Competències Digitals per a Dones Joves", una formació en línia gratuïta per a l'obtenció de l'Acreditació Europea del
Maneig de l'Ordinador (European Computer Driving Licence, ECDL). D'abril a setembre de 2018, a través de la Plataforma del Campus de Formació de la
Universitat d'Alcalá d'Henares. Inscripcions fins al 23 de març de 2018
Recordatori: L’exposició "Tempo: movimiento o pausa" es podrà visitar fins al 2 d’abril al Museu de la Mediterrània. És obra de Laura Bergillos, guanyadora de
la Menció Especial d’Art Jove de l’Inund’Art 2017
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NOTÍCIES DESTACADES
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Butlletí Família i Escola, núm. 22 - març 2018
080 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
El Carnet Jove promou l'arrelament als municipis amb la geolocalització d'avantatges de proximitat mitjançant l'APP mòbil
SOAF: Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
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La Universitat Autònoma de Barcelona impartirà a partir del curs 2018/19 el Grau d'Estudis de Gènere convertint-se en l’única universitat a l’Estat
espanyol que ofereix una carrera d’aquesta temàtica actualment
Jornada informativa de la convocatòria 2018 d’Erasmus+ Esport organitzada per la Secretaria General de l’Esport
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ENLLAÇOS D’INTERÈS

U

Generalitat de Catalunya. Govern de la República
Coordinació Territorial de Joventut a Girona
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
Pla d’actuació de Polítiques de Joventut de la Generalitat de Catalunya 2017 - 2020
Formació contínua de la Direcció General de Joventut 2016
Catàleg de serveis de la XNEJ
Cartera de serveis per a la XNEJ
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
Renda Garantida de Ciutadania
Viquillibre Estratègies de millora educativa
Viqui Guia Jove
Equipats per a la vida
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
Eurodesk
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
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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