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Salutació de la directora general de Joventut, Marta Vilalta Torres

Creació de la Xarxa Treballem amb Joves (XTJOV) en el Post Meeting Be Youth Worker Today
La XTJOV neix amb la finalitat de connectar les persones que treballen amb joves per tal de compartir recursos, generar
coneixement sobre el treball amb joves, vetllar pel reconeixement de les figures professionals del treball amb joves i de les
tasques que desenvolupen, i incrementar l’eficiència del treball amb joves
Més informació al grup de facebook de la XTJOV / A través de twitter: @treballemambjov

Ampliació del termini fins al 15 d’agost del Pla PREPARA, programa de requalificació professional destinat a persones que
hagin esgotat la protecció per desocupació (aturats de llarga durada)

Inscripció a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys fins el 29 de febrer

El 24 de febrer acaba el termini per inscriure’s a les proves per obtenir els certificats de llengua catalana

L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut obra una nova convocatòria per a la recollida de
bones pràctiques en l’àmbit de la joventut. El termini per a presentar propostes finalitza el 29 de febrer.

Del 14 al 16 de setembre 2016 la Universitat de Girona acollirà el Congrés Internacional - XXIX Seminari Interuniversitari de
Pedagogia Social: Pedagogia social, joventut i transformacions socials, que tindrà lloc a l’auditori Palau de congressos de
Girona
Atenció!: El termini de presentació de Contribucions s’ha ampliat fins al 15 de març

III Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat el 20 de maig de 2016
Inscripcions obertes a les sessions precongressuals territorials del III Congrés. A Girona serà el dimarts 5 d'abril, a l’Hotel
d’Entitats de Girona, de 17 a 19h

Requisits per a l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors
On sol·licitar el certificat d’antecedents penals

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Oposicions per a 153 noves places de bombers. Les sol·licituds es poden presentar del 16 de febrer al 7 de març
Pràctiques no laborals de 9 mesos a les Oficines Exteriors de comerç i inversions de Catalunya d’ACCIÓ.
El Ministeri d'Educació, Cultura, Esports, Ciència i Tecnologia (MEXT) del Govern del Japó ofereix una beca a estudiants estrangers per a estudiar a
universitats japoneses per tal d'aprofundir els seus coneixements d'idioma japonès, de temes sobre el Japó i de cultura japonesa. El termini de sol3licitud de
la beca finalitza el 29 de febrer de 2016.
L'Organització Iberoamericana de Joventut impulsa un nou "Programa de passanties OIJ" que té com a objectiu principal vincular el quefer de la institució a
joves professionals donant-los l'oportunitat de guanyar experiència laboral relacionada amb els seus estudis acadèmics i ampliar les seves futures oportunitats
de treball en àrees vinculades amb la Joventut. El termini de sol·licitud finalitza el 29 de febrer de 2016.
Premis Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) per trobar els millors joves emprenedors del món. Per a joves universitaris. El proper 15 de març el
Google Campus de Madrid acollirà una de les semifinals, d’on sortirà el representant de l’Estat espanyol que anirà a la gran final mundial de Bangkok. La
inscripció per aquesta semifinal està oberta fins l’1 de març
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La Fundació Schwarzkopf, institució alemanya dedicada al desenvolupament ciutadà dels joves europeus, convoca anualment beques dirigides a joves
europeus que vulguin viatjar per Europa. Cada ajuda de viatge permet als joves descobrir i discutir les diferents qüestions socials i polítiques al país
d'acollida, que hauran de després plasmar en un informe on a més narrin les seves diferents experiències. El termini de sol·licitud de la beca finalitza l’1 de
març de 2016
Jornada Informativa sobre Formació Professional Dual a Hamburg, a la Cambra de Comerç de Barcelona, el dimarts dia 3 de març de 2016 a les 10h.
14.000 ajudes per a seguir un curs d'immersió lingüística en anglès organitzat per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo. El termini de sol·licitud
acaba el 7 de març de 2016
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), organitza el Viatge transformador RUTA7, un viatge nòmada que recorre les Illes Canàries durant
35 dies en els mesos d'estiu donant l'oportunitat cada any a 45 joves universitaris de viure aquest Viatge Transformador. Termini de sol·licitud fins el 13 de
març de 2016.
Ajuntament de Figueres, Consell Comarcal, Associació d’empresaris i emprenedors de Girona (AEEG), Setmanari de l’Alt Empordà i Associació Fòrum
Imagina organitzen la 8a Edició dels Premis Emprenedors Alt Empordà. Destacar la categoria Premi Jove Empresari/a, per a iniciatives promogudes per
empresaris empordanesos menors de 42 anys. El termini per presentar les candidatures finalitza el 18 de març.
L'Independev Game Fest convoca el Premi al millor joc de futbol i el premi al millor joc en categoria general en sector del mobile gaming. És un
projecte conjunt d'Unidad Editorial i Kerad Games (companyia fundada pel futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué). La convocatòria vol incentivar i premiar
la creativitat en sector del mobile gaming, donant visibilitat als projectes i creadors de videojocs. Els participants hauran de presentar abans del 17 d'abril una
demo
El Centre Singular d'Investigació en Química Biolóxica i Materiais Moleculars (CIQUS) de la Universitat de Santiago de Compostel·la oferta 10 beques d'estiu
a estudiants per a la realització de pràctiques formatives d'iniciació a la investigació. El termini de sol·licitud finalitza el 30 d’abril de 2016.
Recordatori: Esplac, Espais Catalans, organitza un Concurs per realitzar el documental del projecte “Història dels Esplais”. El termini per presentar
propostes finalitza el dia 22 de febrer de 2016
HU

Recordatori: Concurs de clipmetratges de Mans Unides per a conscienciar sobre la fam i les seves causes. Categoria general a partir de 18 anys, i
Categoria escoles, per a nens i joves fins a 18 anys de tot tipus de centres, grups i associacions d'educació no formal. Els clipmetratges, que han de ser d’un
minut, es poden enviar fins el 22 de febrer de 2016.
Recordatori: Ajuts comUNIca, per afavorir el talent audiovisual jove. Dirigit a estudiants de grau vinculat al món audiovisual en una de les 12 universitats
catalanes, o graduats en aquest àmbit durant el curs 2014-2015. El termini per presentar projectes finalitza el 22 de febrer.
Recordatori: Ajuts a projectes de cooperació dels grups d’acció local Leader. La temàtica dels projectes pot ser, entre d’altres, els joves rurals, les
energies renovables o la valorització dels productes agroalimentaris. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 23 de febrer
Recordatori: Línia Emprèn. Línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i mitjanes
empreses. Termini de sol·licitud fins al 26 de febrer de 2016.
Recordatori: FP Dual a Alemanya amb el programa CATAZUBI: Cal inscripció prèvia i passar per un procés de selecció. El termini finalitza el 29 de febrer
de 2016.
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.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Setmana de la Mobilitat Internacional a l’Oficina Jove de l’Alt Empordà, del 23 al 27 de febrer de 2016
Dins el 3r cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" de l’Estació Espai Jove, el proper 23 de febrer, de 19 a 21 h, la sessió CV i Carta de
Presentació per Viatjar a l’estranger. Activitat gratuïta, Cal inscripció prèvia.
Sessió Formativa - CV i Carta de Presentació, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG el 24 i 25 de febrer, de 12 a 14 h, al Campus Montilivi. Cal
inscripció prèvia.
6a edició dels Debats en Treball Social i Política Social "Racismes: dinàmiques socials i estratègies de confrontació". Girona, 3, 10 i 17 de març de
2016. Acte coorganitzat per DIXIT Girona
Els propers dies 3 i 4 de març de 2016, l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) celebrarà el I Congrés en matèria de violència masclista,
organitzat conjuntament entre la Comissió del Torn d’Ofici, la Comissió de Dones Advocades i la Secció de Dret Penal.
El 16 de març se celebrarà a Roses el primer Fòrum d'Oportunitats Empresarials perquè els emprenedors amb idees per crear un negoci o amb ganes de
compartir el seu projecte d'empresa, o simplement expandir-lo, puguin contactar amb altres persones amb els mateixos interessos.
4a edició de 10x10' Càpsules d'Innovació Social, el 18 de març de 2016, de 9:30 a 14h, al CosmoCaixa Barcelona. S’intenta promoure l'intercanvi de
coneixement innovador, entre les entitats del sector públic i del tercer sector. Inscripció prèvia, fins el 14 de març.
Recordatori: Converses d’Educació Digital EL MEU FILL 2.0, organitzades per l’Ajuntament de Girona. Xerrades (gratuïtes amb inscripció) dirigides als
pares i mares, educadors i públic en general. Els dies 15 i 22 de febrer i 7 i 14 de març, de 18 a 20 hores, a la Biblioteca Carles Rahola de Girona.
Recordatori: De l’1 de febrer al 24 de febrer es pot visitar l’exposició Sota Pressió a Els Químics Espai Jove, organitzat per Salutacció (Taula Jove de Salut
de Girona). L'exposició vol facilitar eines per identificar la pressió social, estratègies per fer-hi front i propiciar la reflexió sobre la presa de decisions en
situacions de grup i la seva influència sobre l'ús de drogues i l'aprofitament del temps d'oci. Activitat gratuïta.
Recordatori: Curs de formació i assessorament sobre 'smart cities' per a joves emprenedors, del 7 de març fins el 5 de maig, de dilluns a divendres, en
horari a escollir entre matí, de 9h a 13h, o tarda, 16h a 20h. Per inscriure's al curs cal emplenar un formulari on-line. El termini d'admissió de sol·licituds
finalitza el 25 de febrer.
Recordatori: Beca Benjamin Franklin: L'Ambaixada dels Estats Units a Espanya selecciona un estudiant espanyol, andorrà o resident a Espanya o Andorra,
per participar a l'Institut d'Estiu Benjamin Franklin, un programa finançat pel Departament d'Estat dels Estats Units per a promoure les relacions entre les joves
generacions d'europeus, asiàtics i nord-americans. El termini de sol·licitud finalitza el 26 de febrer.
Recordatori: Convocatòria de la 38a Assemblea General Ordinària (AGO) del CNJC, el 27 de febrer, al Casal Pere IV de Sabadell (Rambla 69).
Sessió Formativa sobre Tests Psicotècnics, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG el 16, 18 i 19 de febrer, de 12 a 14 h, al Campus Montilivi. Cal
inscripció prèvia.
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NOTÍCIES DESTACADES
U

Butlletí E-Joventut: Joves i nova ruralitat. Número 52, febrer de 2016
Butlletí A l'Abast, núm. 401. El butlletí del voluntariat català
Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 146
Departament d’Ensenyament: Dates de la preinscripció del curs 2016-2017
La consellera Bassa, acompanyada de la directora general de Joventut, Marta Vilalta, s’ha reunit amb la Fundació Catalana de l’Esplai
7 startups i 8 projectes de videojocs catalans participen al 4YFN, un dels congressos d'emprenedoria digital més importants del món
4a edició de la Gimcana Solidària de Fundesplai (Cims per la Infància). Activitat lúdica per recaptar fons perquè tots els infants i joves amb famílies amb
pocs recursos econòmics, puguin gaudir d’activitats de lleure. La Gimcana començarà el 29 de febrer i finalitzarà a mitjans d’octubre.

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
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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
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