PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA
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El Puntual de Joventut estarà de vacances durant les Festes de Nadal. El proper es publicarà a mitjans de gener.

Horaris de Nadal de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Edifici de la Generalitat a Girona:
24 i 31 de desembre de 9 a 14 h. Per informació de serveis i tràmits cal demanar cita prèvia.
5 de gener: de 9 a 14 hores
Dissabte 2 de gener l’OAC romandrà tancada.
La resta de dies l’OAC farà l’horari habitual.

En Navidad, All I want for Christmas is you, per això la Coordinació Forever Young vol que Have Yourself A Merry Little
Christmas i encara que potser no Let it Snow no us oblideu de posar-hi El caganer perquè és Chistmas i sonen Jingle
Bells!!
Des de la CTGi us desitgem unes Bones Festes i un Feliç 2016 !!

H

Web de Nadal de la Generalitat: consells per gaudir de les festes de Nadal
Nadal sostenible
Calendari d’advent escolta i guia ple de recursos!
Recursos pedagògics per treballar la pau i els drets humans
Com vols que sigui el teu Nadal?
Viu el Nadal als pessebres vivents

Fes-te ara el Carnet Jove del 2016!
Des del 15 de desembre acaba el Pack Jove 2015 i comença el Pack Jove 2016

Presentació de propostes de Camps de Treball promoguts per la Direcció General de Joventut per a l’estiu 2016. El
termini de presentació de la documentació és de l’11 al 22 de gener 2016

El portal Jove.cat vol conèixer la teva opinió sobre els continguts temàtics. Fins al 15 de gener pots respondre el
qüestionari de sis preguntes breus que trobaràs a la web Participa

Retorn de les jornades de formació per a responsables polítics de joventut que es van realitzar aquest novembre passat
arreu del territori, organitzades per la Direcció General de Joventut, sota el títol ‘Intervenir en joventut des del món local’

El consultori Adolescents.cat, en col·laboració amb la Direcció General de Joventut, rep unes 5.000 consultes el 2015. Un
recull d’aquestes consultes es poden trobar al llibre ‘El consultori, tot el que no t’atreveixes a preguntar als pares’, que
s’ha presentat aquesta tarda a Barcelona

Presentació del 5è vídeo del programa “Joves amb idees”: Laia Èlia Gàllego, d’enginyera forestal a llevadora per vocació
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En el Tauler electrònic, mitjà de publicació de la informació d’interès general, les comunicacions i els actes dictats per
l’Administració de la Generalitat i la resta d'ens previstos, hi anireu trobant publicades les resolucions de les diferents
darreres convocatòries de la Garantia Juvenil (només cal filtrar des del camp “cerqueu anuncis”):
Resolució de les subvencions d'emprenedoria per a joves de la garantia juvenil (Ordre EMO/336/2015)
Modificació de la Resolució dels atorgaments dels Programes Integrals de Garantia Juvenil
Resolució de la convocatòria de subvencions destinades al programa TLN Mobilicat
Propostes de resolucions provisionals dels Projectes Singulars de Garantia Juvenil 2015
Resolucions definitives dels atorgaments dels Programes Integrals de Garantia Juvenil

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Erasmus+ : Convocatòries obertes del Pla de Formació i Cooperació de l’Agència Nacional Espanyola
Des del Servei EURES del Servei d’Ocupació de Catalunya informen de la nova selecció a partir de gener 2016 de noves places del programa de
Formació Professional DUAL a Alemanya
Oferta del Servei de Voluntariat Europeu a Itàlia: 1 any a l'oficina Informagiovani a Palerm. El termini de sol·licitud finalitza el 31 de desembre
2015.
Formació introductòria al disseny i implementació de projectes dins d’Erasmus+ per treballadors juvenils no especialitzats en aquest àmbit. Es
realitzarà a Portugal del 9 al 13 de maig de 2016. Aquesta activitat forma part del Pla de Formació i Cooperació de l’ANE, i per tant es garanteix el
finançament. El termini de sol·licitud acaba el 13 de març de 2016.
Recordatori: Joves amb Futur: un programa patrocinat per la Fundació Rafael del Pino i la Fundació Banc Sabadell i gestionat per StepOne, que dóna a
enginyers recent graduats l'oportunitat de desenvolupar les seves qualitats emprenedores i tècniques en una startup per sis mesos a Espanya o USA.
Joves amb Futur Spain està obert fins el 20 de desembre
Recordatori: 21a edició del Concurs ‘El Gust per la Lectura’, organitzat pel Departament d’ensenyament amb l’objectiu principal d’incentivar la lectura
literària i desenvolupar l’hàbit lector entre els més joves. S’adreça als alumnes d’educació primària, secundària, batxillerat i educació d’adults. El termini
d’inscripció finalitza el 22 de desembre.
Recordatori: Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional per als centres educatius d’ensenyaments professionals. L’objectiu és
donar suport per a projectes de mobilitat (tant per als alumnes com per als professors) per fer pràctiques en empreses d'altres països, projectes de
cooperació internacional (innovació i intercanvi de bones pràctiques) i projectes de reconeixement d'estudis (ECVET). Per participar en el Programa, els
centres poden presentar la sol·licitud fins al 27 de desembre de 2015
Recordatori: Convocatòria de selecció per cobrir una plaça vacant del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de product-manager del Club
Enogastronomia, en caràcter temporal. El termini de presentació de la candidatura finalitza el 31 de desembre 2015.
Recordatori: Acreditar-se com a assessors per als programes d'ACCIÓ. Termini de sol·licitud: del 20 de juny al 31 de desembre de 2015.
Recordatori: Premis RetinES: Si heu realitzat una obra, treball o tens una idea de projecte audiovisual en construcció i en benefici a l’acció i/o activitat
socioeducativa. Termini de presentació fins el 31 de desembre de 2015.
Recordatori: Nova línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social 2015. Termini de presentació fins el 31 de
desembre
Recordatori: Oberta la convocatòria dels VII Premis Carles Rahola de Comunicació Local, convocats per la Demarcació de Girona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya i la Diputació de Girona. Els treballs, que han d’haver estat publicats, emesos o difosos entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2015, es poden presentar fins al dia 11 de gener de 2016.
Recordatori: Prova per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys. El termini d’inscripció és del 7 de gener
fins l'11 de gener de 2016
Recordatori: Prova per a l'obtenció del graduat en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys. El termini d’inscripció és del 8
de gener fins al 13 de gener de 2016
Recordatori: Convocatòria de la EACEA en el marc del programa Erasmus+, Acció clau 3: Suport a petites i mitjanes empreses que participin en
programes de formació d'aprenents. El termini de sol·licitud finalitza el 15 de gener 2015.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
EYECatalunya és una plataforma tecnològica innovadora que emet per Internet un programa mensual d’entrevistes en temps real des de Barcelona. Cada
tercer dimarts de mes 3 creadors innovadors de diferents àrees disposen de 6 minuts per explicar el seu projecte + 6 minuts per respondre una entrevista +
6 minuts per respondre al públic a través de la web i de l’aplicació.
VII Congrés Estatal d’Educació Social a Sevilla, el 21, 22 i 23 d’abril, sota el lema “A més educació social, més ciutadania: la professió com a impulsora
de la transformació social”. El termini de presentació de comunicacions finalitza el 31 de gener de 2016.
"Buddy Program": programa d'Apadrinament de la ESN Girona Secció Candidata (International Exchange Erasmus Student Network), que consisteix en
emparellar als estudiants locals, a través d'unes enquestes, amb estudiants internacionals que vinguin a estudiar a la ciutat de Girona, en el marc d'un
programa de mobilitat, i amb l’objectiu de fomentar l'intercanvi cultural i lingüístic. Cal omplir un formulari en cas de voler participar-hi.
Recordatori: 6a edició del Girona XL: les jornades de cultura hip-hop de Girona i Salt. Dissabte 19 de desembre de 16 a 21 h a les jornades Girona XL
que se celebraran a l'Espai Marfà de Girona.
Recordatori: 21a edició del Concurs ‘El Gust per la Lectura’, organitzat pel Departament d’ensenyament amb l’objectiu principal d’incentivar la lectura
literària i desenvolupar l’hàbit lector entre els més joves. S’adreça als alumnes d’educació primària, secundària, batxillerat i educació d’adults. El termini
d’inscripció finalitza el 22 de desembre.
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NOTÍCIES DESTACADES
U

U

Butlletí JOVE.CAT, núm. 193, desembre 2015
Butlletí DIXIT del Departament de Benestar Social i Família, núm. 143
Butlletí Europa Jove Desembre 2015
Boletín Eurodesk diciembre 2015
Els alumnes d'Astrid 21 són els autors del pessebre de l'Edifici de la Generalitat a Girona
El Govern ha destinat 2,5 milions d'euros al 2015 al desenvolupament del Programa Òmnia, un recurs comunitari d'integració i inserció
sociolaboral
El portal MónCat, de suport integral a l'emigració, registra 39.420 visites en el seu primer any en funcionament
Nou portal web de Fons europeus #FonsUECat. Servei pioner a Europa que reuneix totes les oportunitats de finançament europeu, alerta de les
convocatòries en curs, facilita l’accés a la informació dels Departaments de la Generalitat que intervenen en aquests fons, i destaca exemples del que s’ha
fet i s’està fent a Catalunya amb finançament europeu
Tutorials sobre la plataforma Mobility Tool de l’Erasmus+
L'associació d'Erasmus ESN Girona Secció Candidata forma part d'una xarxa europea d'associacions universitàries i la nostra funció és
fomentar la mobilitat estudiantil i l'integració dels estudiants internacionals
Gairebé un 80% de les llars catalanes té connexió a Internet
Vídeo: Com es troba la professió docent a Europa? El passat 10 de desembre la Fundació Jaume Bofill va organitzar un debat amb el coordinador de
política educativa i anàlisi de sistemes de la Comissió Europea sobre la darrera publicació de la EURYDICE Network: “TheTeaching Profession in Europe”,
Aquest estudi se centra en analitzar la relació entre les polítiques que regulen la professió docent i les actituds, pràctiques i percepció dels docents dels
diferents països.
Carles Capdevila: Onze converses sobre el plaer d’educar
"No penso callar": l’espot d’Amnistia Internacional en defensa de la llibertat d’expressió
'#DearDaddy' ('estimat pare'): una campanya viral amb marca noruega. Fa una crida als pares a adoptar una actitud de tolerància zero sobre la
violència contra les dones
Videoclip "Rap contra el machismo": Un grup de joves de Palau-solità i Plegamans va respondre a la crida de l' Espai jove del centre cívic l´Escorxador
del municipi del Vallès Occidental de tirar endavant alguna iniciativa per conscienciar contra la violència masclista. El resultat és 'Injecció de la consciència',
un 'rap' escrit i interpretat pels 7 joves voluntaris que van decidir acceptar el repte.
Resum en vídeo de la Jornada de dinamització de la Internet Social que va tenir lloc el passat 24 de novembre
Inventari de recursos per a refugiats

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
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 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
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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