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AVISOS

Celebració del Dia Mundial de la Pau, dilluns 21 de setembre

”Vine al cau, vine a l’esplai”. Comença la campanya d’inscripcions a les activitats que les entitats d’educació en el lleure
fan durant el curs escolar

3r Congrés del Lleure Educatiu. Els dies 16 i 17 d’octubre al CaixaForum

Joves TIC: Formació en TIC gratuïta, impulsada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social per a fomentar la
qualificació i ocupabilitat entre els joves aturats menors de 30 anys.
Sessió informativa el 29 de setembre, en diferents horaris al llarg del dia, a PUE Av. Diagonal, 98-100 de Barcelona. Cal
inscripció online.

6a edició de les Beques Pis Amic de la Universitat de Girona. Sol·licituds obertes fins el 25 de setembre.

UdG Voluntariat: Formació i Crèdits als estudiants del curs 2015-16. Es basa en la metodologia Aprenentatge Servei
(APS). Inscripcions totalment gratuïtes.
Destaquem el Pack de Formació (25h) + Activitat Solidària (25h) de la Taula de Salut de Girona (Salutacció). El termini de
sol·licitud finalitza el 6 d’octubre, però alerta que ja queden poques places lliures!

Beques i ajuts del Ministerio d’Educación, Cultura y Deporte per a ensenyaments postobligatoris curs 2015-16. Termini
de sol·licitud per als estudis no universitaris fins el 30 de setembre i per als estudis universitaris fins el 15 d’octubre.
A l’Oficina Jove del Gironès (Estació Espai Jove de Girona) posen a disposició un servei de sol·licitud d’aquestes
beques
L’Oficina Jove del Baix Empordà ha fet una Guia resumint els requisits, tant acadèmics com econòmics, i altres
condicions, per al seu atorgament.

Fins el 2 d’octubre, els centres educatius de secundària de Catalunya es poden inscriure al programa “Delegats i
Delegades en 3D”, impulsat des de la Direcció General de Joventut, per fomentar la participació entre joves. Cal utilitzar
el formulari online.

Erasmus+: Ja estan disponibles els formularis de la ronda 3. El termini de sol·licitud acaba l’1 d'octubre

Projecte Be Youth Worker Today – BYWT. Es realitzarà un meeting els dies 25, 26 i 27 de novembre de 2015 a diversos
equipaments del centre de la ciutat de Barcelona. Hi ha diverses maneres de participar i de col·laborar.

Acollida de refugiats a Catalunya
El comitè operatiu d'acollida de les persones refugiades comença a elaborar un banc de recursos

En marxa el càsting Carnet Jove 2015! Es cerquen joves per protagonitzar la campanya publicitària 2016 del Carnet Jove.
Inscripcions fins al 30 de setembre
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Concurs-Oposició per a la contractació laboral temporal per interinitat d’un/a tècnic/a de joventut compartit/ida del Consell Comarcal del Baix
Empordà per als ajuntaments de La Tallada d’Empordà, Albons i Bellcaire d’Empordà. Les sol·licituds es presentaran al Registre General del Consell
Comarcal, de 9 a 14 hores, el 22 de setembre de 2015.
Concurs de fotografia ‘Apunta’t al Clic Mob’ dins la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que se celebra de l’11 al 18 d’octubre. L’organitza el
Departament de Territori i Sostenibilitat i consisteix en la publicació de fotografies sobre el transport i la mobilitat sostenible amb l'etiqueta #mobilitat2015 a
la xarxa Instagram.
7a edició del Concurs (RE) Imagina’t. Concurs,convocat per l’Observatori de les Dones, adreçat a nois i noies de 14 a 18 anys. Poden participar-hi
l’alumnat dels centres o els grups d’educació en el lleure de les poblacions que formen part d’aquest Observatori. És un projecte educatiu que té la finalitat
d’afavorir un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge audiovisual, mitjançant l’elaboració de guions i la realització d’espots no sexistes. Es compta amb
la col·laboració de TV3 i de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. El termini per a la inscripció finalitza el 13 de novembre de
2015.
Programa Noves Oportunitats de la Garantia Juvenil: ANUNCI de licitació d'un contracte de serveis mitjançant procediment obert (exp. 444/15): Servei
de desenvolupament de programes de noves oportunitats en el marc del programa interdepartamental de noves oportunitats per a joves. Termini de
presentació d'ofertes fins el 8 d’octubre de 2015 a les 13h.
Recordatori: L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca ha obert la convocatòria dels Premis de Recerca Jove per fomentar l'esperit científic
del jovent, dirigit als i les alumnes d’educació secundària de 14 a 23 anys d’edat i que cursin estudis a partir del segon cicle d’ESO, batxillerat o cicles
formatius de grau mitjà o superior, i als centres d'ensenyament secundari. El termini finalitza el 22 de setembre de 2015.
Recordatori: Convocatòria de places del “Centro Superior de Investigaciones Científicas” (CSIC). Contractació en pràctiques de nois i noies menors
de 30 anys, graduats universitaris i inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Termini de presentació fins el 22 de setembre 2015
Recordatori: S’ha publica la convocatòria 2015 de Joves per l’Ocupació. Les entitats locals han de presentar les sol·licituds des del 15 fins al 30 de
setembre de 2015, ambdós inclosos. El termini de presentació de sol·licituds per a les empreses seleccionades per a la realització dels contractes laborals
previstos serà de 2 mesos des de la data d’inici del contracte.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Seminari "El futur del mercat laboral", organitzada pels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Girona, el dimarts 22 de setembre, de 9:30 a 14:00h,
a l’Auditori Josep Irla de l’Edifici de la Generalitat a Girona. Es duran a terme tres ponències a càrrec de reconeguts professionals i una taula rodona amb
representants de cinc empreses gironines que destaquen per la seva innovació i/o tecnologia. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
‘Connecta't al català’: El Consorci per a la Normalització Lingüística obre un nou període d’inscripcions a cursos de català adreçats a la població adulta per
al curs 2015-2016. Des de cursos per iniciar-se en l’aprenentatge del català o per adquirir fluïdesa en la conversa, fins a cursos per escriure correctament
en contextos formals o millorar la qualitat lingüística. Oferta formativa a tota la demarcació de Girona.
Cursos gratuïts d’idiomes (anglès i francès) per a joves de 16 a 29 anys de l’Ajuntament de Girona sota el Programa de la Garantia Juvenil. Són
cursos intensius dels nivells A1, A2 i B1 del Marc europeu comú de Referència i cursos vinculats a certificats de professionalitat per a treballar en el sector
de la restauració.
El pròxim dijous 24 de setembre, de 18:30 a 20:00h, el Centro de Negocis CINC de Girona acollirà la ponència de la Business Conference on, en
col·laboració amb l'AjEG i el Diari de Girona, es parlarà sobre models de motivació per a l'empresari. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia. Places
limitades
Jornada formativa gratuïta: “Empresa Cooperativa. Què cal saber?”. El proper 26 de setembre, de 9 a 14 h i de 16 a 19 ha, al Centre de Visitants del
Gironès (Avda de França – Sarrià de Ter). Activitat gratuïta. Cal inscripció.
Dilluns 28 de setembre és el darrer dia per veure l’exposició "Family Meal: què ens uneix?" , que ha acollit la Universitat de Girona des del 9 de setembre
a la Facultat de Dret.
Capacitació en mobilitat internacional. Bloc III: Aspectes transversals. Organitzat per la Direcció General de Joventut. Dimecres 14 d’octubre, de 10 a
14h, a la Seu de la Direcció General de Joventut. Es parlarà de cobertura sanitària, prestacions, allotjament, pensions, visats, ...Inscripcions online fins el 8
d’octubre.
Taula rodona: Com fan les empreses actualment la selecció de personal?. Orientar per superar amb èxit un procés de selecció. Tindrà lloc el 23
d’octubre de 2015, de 9h a 14h, a l’Auditori Josep Irla de l’Edifici de la Generalitat a Girona Organitza l’ #AulaActivaSalt. Places limitades. Cal inscripció.
Quin llenguatge i estil hem de fer servir a Twitter?. Curs del Col·legi de Periodistes de Catalunya que se celebra el 4 de novembre, de 9:30 a 14:30, al
c/ Nou del Teatre de Girona.
Webinar: Consells per escriure a Facebook i Twitter. Curs online del Col·legi de Periodistes de Catalunya que se celebra el 18 de desembre, de 10 a
11h

NOTÍCIES DESTACADES
El web de la Generalitat de Catalunya fa 20 anys
Vídeo-presentació del programa de recursos educatius de l’Ajuntament de Girona pel curs 2015/2016
Ensenyament atorga a un total de 35 alumnes els Premis Extraordinaris de Batxillerat
Ensenyament, Nestlé i DHL signen un conveni per promoure l'FP dual al sector del transport i logística
Augmenta en cinc punts el nombre de graduats en FP que troben feina i ja suposa el 46,58% del total
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2015. De l’11 al 18 d’octubre se celebra a Catalunya la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, sota el
lema europeu de "Tria. Canvia. Combina."
El Govern i el món local signen un conveni per agilitzar la implantació de la finestreta única a l'Administració
Irene Rigau aposta perquè la formació del professorat el 2016 s'apropi més a les noves necessitats
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Sona 9, 15 anys de planter
L’alberg de Vic acull l’exposició fotogràfica que recull els 15 anys del concurs musical Sona 9
El dia 26 de setembre se celebra el Dia europeu de les llengües
TORNA EL SHOPP OUT!: Shopp Out de la Fundació Ramon Noguera del 30 de setembre al 4 d’octubre. Primeres marques fins al 70% de
descompte.

ENLLAÇOS D’INTERÈS
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
Enquesta a la joventut de Catalunya
Web Europa Direct UdG-Girona
Butlletí Informatiu Eurodesk – Desembre 2013
Jungla jove – Web de l’Oficina Jove de la Selva
“plaestanyjove.cat” – el portal jove del Pla de l’Estany
Garrotxajove al Facebook
Sala de premsa. Generalitat de Catalunya
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Aquest correu el rebràs tots els divendres fins que publiquem el nou Puntual de Joventut, excepte en període d’estiu (juliol-agost).
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
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
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