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SANT JORDI
Un munt de propostes per viure un Sant Jordi solidari!
“Recicla cultura”: campanya de la Fundació Servei Solidari

Ajuts a l’Habitatge 2016: El divendres 15 d’abril es va iniciar el període de sol·licitud de les prestacions i subvencions per al
pagament del lloguer

Divendres 15 d’abril van publicar-se al DOGC les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats. En breu sortirà publicada la convocatòria

Oberta la convocatòria del Concurs de Fotoperiodisme Jove Clic'16. Termini de presentació de projectes fins el 9 de juny

Oberta la preinscripció a la novena edició del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) 2016-2017
Beques per al MIJS

Jornada sobre el Voluntariat per la Llengua amb Parelles Interreligioses: Una bona pràctica d’acollida. Girona, 31 de maig
de 2016. Inscripcions fins al 18 de maig

III Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat el 20 de maig de 2016
Participa i dóna la teva opinió sobre els 5 eixos del #3CCAV
Nous documents de conclusions dels debats territorials del 3r Congrés!!!

Calendari del curs escolar 2016-2017

Recordatori: XVI Concurs Sona 9. Inscripcions fins al 20 d’abril

Recordatori: Obert el termini fins el 4 de maig per a sol·licitar les deu beques d'inserció professional que ofereix el Carnet
Jove

Recordatori: La plataforma KABUA convoca el 2n concurs “Joves per canviar el món” adreçat a joves d’entre 12 i 18 anys.
Es pot participar en grup que pot ser de tres persones o fins i tot un grup de classe. Les inscripcions són en línia a través
de la pàgina web del concurs. El termini finalitza el 30 d’abril de 2016.

Recordatori: 2a edició del projecte OASIS, colònies d’estiu per adolescents LGTB, que tindran lloc a l’alberg Mare de Déu
de Montserrat de Barcelona, del 5 al 10 de juliol de 2016. Les inscripcions es poden fer fins el 6 de juny de 2016.

Dossier professional de l’Expojove 2016
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES - Difusió 2a quinzena abril 2016
Del 19 al 28 d’abril, 50 empreses publicaran les seves vacants de feina i pràctiques a la V Edició de Feria Mercado Laboral Virtual 2016 UniversiaTrabajando. En aquesta ocasió es compta amb el patrocini de Human Age Institute, Banco Santander y el SEPE.
Setena edició del 360FEST "El festival dels grups de música dels alumnes dels instituts de secundària de Girona i Salt", organitzat per l'Espai Marfà i
la Secció de Joventut de l'Ajuntament de Girona i la Casa de la Música del Gironès. Es celebrarà el dissabte 30 d'abril al Parc del Migdia de 16 a 21 h.
Obert el període d’inscripció als Cursos d’informadors i orientadors, assessors i avaluadors del procediment de reconeixement de les competències
professionals adquirides per experiència laboral (Acredita’t). El termini finalitzarà el diumenge 1 de maig, a les 14h
Festa Viu21Música: La convocatòria per als grups que vulguin tocar a Girona el Dia de la Música (21 de juny) estarà oberta fins al 4 de maig
La Fundació Vicki Bernadet ofereix atenció especialitzada dins del “Servei d’atenció psicoterapèutica a menors i famílies víctimes d’Abús Sexual Infantil
(ASI) i en risc d’exclusió social de Caixa Proinfància 2015/16” .
Procés de Selecció Xarxa Eures: Professorat de Secundària per a Anglaterra, per al Curs 2016-2017. Data límit: 8 de juny de 2016
Convocatòria Premi d’ Emprenedoria - Idea de Negoci amb Suro en motiu del 25è aniversari de Institut Català del Suro. Els/les aspirants al premi hauran
d’enviar la documentació digitalment abans del dia 30 de juny de 2016,
Recordatori: L'Obra Social La Caixa convoca subvencions d’acció social a l’àmbit rural, amb la finalitat de donar suport a projectes d’intervenció social
per la millora de la convivència ciutadana i la cohesió social i a projectes socioeducatius que contribueixin a la promoció de salut, a la prevenció de la violència
i a la igualtat d’oportunitats. El termini de presentació de la sol·licitud, del formulari del projecte i de la documentació complementària s'inicia el dia 31 de març i
s'acaba el 20 d'abril de 2016.
Recordatori: La Fundació Mapfre convoca 190 beques destinades a facilitar l'obtenció del permís de conduir a joves aturats. Per a això, posen a
disposició dels joves un curs gratuït de Seguretat i un cop finalitzat i superat el test, els joves participaran en el sorteig d'una de les beques de 500 euros lliures
d'impostos que s'ofereixen per a l'obtenció del permís B o superior. Les beques seran distribuïdes a raó de 19 beques al mes en el període de febrer a
desembre de 2016 (excepte agost, és a dir, durant 10 mesos).
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:
Conferència: "Fem que la feina tingui sentit" Carles Capdevila. Dimecres 20 d'abril 11 hores. Escola Superior Politècnica - Sala Actes P-1. Emmarcat dins
la presentació del projecte Singular Talent de Garantia Juvenil
Dins la 1a edició dels “Debats per la inclusió social de Girona”, organitzat pel Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona, òrgan municipal que aglutina
diferents entitats i agents socials locals, el dimecres 20 d’abril, a les 18:30, se celebra el 3r debat al Centre Cívic Barri Vell Mercadal de Girona, sota el títol
“La crisi i els efectes sobre la salut mental i emocional. S’està donant prou cobertura a la problemàtica?”
BeTheNextUdG: Ex-alumnes de la UdG comparteixen la seva experiència i trajectòria professional d’èxit. La sessió es durà a terme de 12h a 14h a la sala
d’actes de la Politècnica, a l’edifici PI, el proper 21 d’abril de 2016 dins el marc del Fòrum Industrial.
Presentació del llibre Espai Jove. #espaijoveparlemne. Reflexions visuals dels joves de Calonge-Sant Antoni 2014-2016", que tindrà lloc el proper
divendres 22 d’abril, a les 18h a la Biblioteca Pare Caner de Calonge
Fins el divendres 22 d’abril es poden fer les Preinscripcions als Casals d’Estiu per a infants i joves de l’Ajuntament de Girona
Seminari - Decideix el teu futur un simple treball o la teva Passió, adreçat a estudiants i titulats universitaris. Ho organitza la Borsa de Treball de la UdG,
amb la col·laboració de UdGSaludable i The Passion Generation. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia. Places limitades. Durada 12 hores. Data inici dilluns
25 d'abril.
El Centre Jove de Salut de Girona organitza el 26 d’abril, de 18:30 a 20h. a la Biblioteca Carles Rahola de Girona, un taller educatiu dirigits a pares i mares
per treballar què podem fer des de casa per prevenir el consum de drogues: Connecta amb els teus fills: Actua!
Com ajudar els joves a progressar (II). Eines per a la motivació dels joves (2a edició). Curs organitzat per la Diputació de Barcelona, a càrrec de Lídia
Costa, el 27 d'abril, 4, 11 de maig a Canovelles. Cal inscripció online
Càpsula formativa “Trastorns de la Conducta Alimentària entre adolescents i joves” organitzada per l’Agència Catalana de la Joventut. La sessió de
Girona serà el 15 de juny a Can Gruart de Vilablareix, de 10 a 14h. Cal inscripció i el termini finalitza el 2 de maig. Places limitades
La 5a Jornada El Procés d’Acompanyament amb Adolescents en Medi Obert, la Relació Educativa tindrà lloc el 18 de maig a l’Auditori de Lletres de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Recordatori: XVII Fòrum Industrial, el proper dijous 21 d'abril a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona
Recordatori: Tastets Formatius per a Responsables d’Entitats. Curs organitzat per Causes i la Fundació Pere Tarrés, Amb la col·laboració de Finan3 i
l’Observatori del Tercer Sector, el 14 d’abril (Captació de fons), 21 d’abril (Comunicació), 26 d’abril (Habilitats directives) i el 5 de maig (Transparència).
S’impartirà a Vapor Lab de Reus (c/ Sant Serapi, 2), de 9.30 a 14.30 h. Cal inscripció prèvia.
Recordatori: Disseny i Avaluació de Projectes Associatius. Curs gratuït de 12h organitzat per Torre Jussana, Centre de Serveis a les Associacions de
l’Ajuntament de Barcelona, el 20, 27 d’abril i 4 i 11 de maig, de 10:30 a 13:30h.
Recordatori: Conferència “El repte d’entrenar a les famílies en competències parentals”, organitzada per DIXIT Girona Centre de Documentació de
Serveis Socials Marià Casadevall, el 28 d’abril de 2016, a les 17 h, a la Biblioteca Carles Rahola.de Girona. L’objectiu d'aquesta conferència és promoure la
necessitat de l’entrenament en capacitació parental en el treball dels professionals de la intervenció social. Cal inscripció prèvia.
Recordatori: CAMPUS ROCK a l'ESPAI MARFÀ, del 18 al 21 de juliol. Seminari d'immersió en la música moderna per a joves a partir de 12 anys, en un
ambient no competitiu però exigent, on joves músics de tots els nivells poden aprendre i realitzar-se. Període d'inscripció del 8 d'abril al fins al 22 de maig.
Recordatori: Formació CP'AC 2016 - Cursos totalment subvencionats per a aturats i/o treballadors
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Recordatori: 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

U

NOTÍCIES DESTACADES
U

Publicació del Servico Público de Empleo Estatal: “Trabajar en verano”
Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 150
Butlletí A l'Abast, núm. 405
Marta Vilalta, directora general de Joventut, nova presidenta de la subcomissió de Joventut de l’Assemblea Europea de les Regions
El Carnet Jove celebra enguany els 30 anys d’implantació a Catalunya
Ensenyament signa un conveni amb la Fundació per a la Creativació per impulsar la creativitat per innovar en l'FP
Comunicat i pla de treball de la nova junta de l’AcPpJ
El Banc de Sang publica un butlletí electrònic
Nova aplicació mòbil de Campaments i Més

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
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

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
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.tsf@gencat.cat. Gràcies
HU

UH

3/3

