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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

Avui divendres 19 de maig se celebra a Girona el taller de co-creació del Carnet Jove, recta final del procés participatiu per
decidir com serà el nou carnet
Vídeo resum del taller que es va realitzar la setmana passada a Barcelona

Inund’Art 2017, 12a Trobada i Mostra d’Art Multidisciplinari, se celebrarà a Girona del 2 al 4 de juny de 2017
Vídeo de presentació d’Inund’Art 2017

Avui és el darrer dia per veure “La felicitat inconscient" de Carles Palacios, a Sala d’Art Jove de la Direcció General de
Joventut. És el projecte guanyador de la Menció Art Jove en la passada edició d’Inund’Art

El 23 de maig, de 17:30 a 19:30h, nova sessió territorial per informar dels recursos i serveis de la Direcció General d’Acció
Cívica i Comunitària per a les entitats, al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Espai La Cúpula. Cal inscripció prèvia

Premis Extraordinaris de Batxillerat. Inscripció: del 30 de maig al 6 de juny de 2017

Fins al 31 de maig es pot fer la reserva directa de les places disponibles dels Camps de Treball organitzats per la Direcció
General de Joventut per als i les joves de 14 a 29 anys

Preinscripció als ensenyaments postobligatoris: del 16 al 24 de maig, preinscripció batxillerat i cicles de grau mitjà; del 25 al
31 de maig, preinscripció cicles formatius de grau superior

Oberta la convocatòria del Departament de la Presidència per a desenvolupar projectes de cooperació a l'Espai Català
Transfronterer. El termini de sol·licitud acaba el 25 de maig

Fins a l’1 de juny estan obertes les inscripcions al Pràcticum Odisseu de pràctiques remunerades en empreses del món rural

Subvencions per al pagament de lloguer. Termini fins al 19 de juny de 2017

El Govern amplia l'atenció del servei telefònic 'Infància Respon' per garantir una resposta àgil i eficaç en casos de bullying
escolar, ciberassetjament i abusos sexuals
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el d’Ensenyament reforçaran el telèfon 116 111 Infància Respon

Tria el teu estiu! – La Guia d’Activitats de Lleure Educatiu, com cada any, recull les propostes que caus, esplais, casals de
joves i empreses d’educació en el lleure organitzen a l’estiu

Conferència Europea dels Serveis Socials, que portarà el títol “La innovació i la tecnologia al servei de la ciutadania”, tindrà
lloc a La Valetta (Malta), del 26 al 28 de juny de 2017

Disponible al portal DIXIT el vídeo de la conferència realitzada el 23 de març: “L’ocupació dels joves: solucions des del tercer
sector social”, a càrrec de Paula Veciana

Com són les persones joves a Catalunya? Nou informe Estat de la joventut 2016
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U

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Materials presentacions i vídeos de la sessió formativa ‘Temes d’Ensenyament. Novetats’ organitzada per la XCSIJ, el passat 9 de maig de 2017
(Projecte Odisseu / Orientació amb perspectiva de gener / Accés i admissió a la universitat)
Amb la voluntat de formar professionals especialistes en relacions internacionals, integració europea o política euromediterrània, que en el futur
contribueixin a posicionar internacionalment Catalunya, Diplocat compta amb un programa de beques per realitzar estudis de postgrau a l’estranger.
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena de maig de 2017
Brigades Joves 2017 a diversos municipis de la Selva. Cada municipi té les seves bases reguladores, els seus requisits i el seu termini de sol·licitud.
Oberta la convocatòria ordinària 3/2017 per formar part de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i
de suport a la docència del Departament d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral. Inscripcions fins al 21 de
maig 2017.
Dipsalut obre la convocatòria per finançar projectes que lluiten contra la pobresa i exclusió social i per a l'atenció social. El termini per a presentar les
sol·licituds finalitzarà el dia 26 de maig de 2017. La convocatòria consta de tres línies: una adreçada a ajuntaments, una altra per a consells comarcals i una
tercera, per a entitats sense ànim de lucre.
Dipsalut té obert el període de sol·licitud del "Sigues Tu", un programa d'educació per a la salut que utilitza, com a estratègia, l'entrenament de les habilitats per a
la vida d'infants i adolescents. Els ajuntaments han d'indicar la relació de centres interessats.
L’Espai Marfà a Girona, en col·laboració amb la Casa de la Música del Gironès, obre una convocatòria per a seleccionar 2 o 3 grups musicals que formaran
part d’un programa d’acompanyament artístic durant l’any 2017. El termini d'inscripcions és fins el 16 de juny de 2017
Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ 2017) El termini de presentació de sol·licituds és fins el 28 de setembre de 2017 inclòs
per a tots els cursos.
Recordatori: Subvencions en l'àmbit del foment de la llengua catalana 2017: l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per tal de
promoure actuacions específiques per fomentar l’ús de la llengua catalana a Catalunya. El període de presentació de sol·licituds finalitza el 22 de maig de 2017
Recordatori: El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència impulsa la convocatòria d'ajuts a la recerca en qualitat democràtica
(DEMOC) per tal d’impulsar la recerca en matèria de participació ciutadana i qualitat democràtica, i contribuir a la millora del sistema democràtic. Es poden
presentar sol·licituds fina al 24 de maig de 2017,
Recordatori: 10a edició del concurs "Un Mar de Paraules", organitzat per l’Institut Europeu de la Mediterrània. Concurs literari juvenil euromediterrani organitzat
conjuntament amb la Fundació Anna Lindh des de 2008. Es premia contes curts i relats sobre les realitats de la regió euromediterrània escrits pels joves. Adreçat a
joves d'entre 18 i 30 anys, ciutadans d'un dels 43 països de la Unió per la Mediterrània. Aquest any amb el lema "Els joves, els estereotips i la radicalització".
Termini fins el 24 de maig 2017
Recordatori: HP i la Fundación Universidad-Empresa llancen el programa “HP Academy 2017” que ofereix un contracte laboral de dos anys en HP a universitaris
acabats de titular i formació en un entorn internacional. Els interessats hauran de registrar la seva candidatura a la web oficial de "HP Academy 2017" fins al pròxim
30 de maig de 2017.
Recordatori: El Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya i Catorze convoquen el 4t concurs de booktrailers per a
joves de 14 a 18 anys. S’hi pot participar fins al 31 de maig de 2017.
Recordatori: Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament 2017 de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament del
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. Aquesta convocatòria té per objectiu concedir subvencions a iniciatives presentades per
ONGD catalanes, per a la transformació social, que responguin a un enfocament integrat de gènere i basat en drets humans i s'orientin al compliment dels
objectius estratègics i específics del Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018. El termini de presentació de la sol·licitud finalitza l’1 de juny de
2017

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Europa After Work: L'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona en col·laboració amb la Universitat de Girona i l’Europe Direct de Girona organitza aquest diàleg
el dijous 1 de juny, a les 19h, als Jardins de la Mercè (Pujada de la Mercè, 10, Girona), amb l’eurodiputat Josep-Maria Terricabras i el periodista Ricard Ustrell. Cal
inscripció.
Del 20 de maig al 9 de juny 2017 es podrà veure l’exposició “Inch’allah, una mirada al Senegal” a la Pl. Assumpció de Sant Narcís (Girona), dins de La Cova,,
Transmet l’essència de la vida a Thille Boubacar, captada durant mesos de convivència amb la comunitat local, fruit de dos projectes de cooperació realitzats per
Terram i Cia Cap de Pardals.
Taula rodona "La vulneració dels Drets Humans a Honduras", a càrrec del Padre Melo, un dels líders de l'oposició, a la Casa de Cultura de Girona, el 22 de
maig de 2017, a les 20h.
Curs gratuït “Adolescència, consum de drogues i prevenció” (3a edició) organitzat per la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de
Salut, el 30 i 31 de maig de 2017. S’adreça a professionals dels àmbits socioeducatius i del lleure (tècnics de joventut, educadors, professors, tècnics de serveis
socials, ...) que vulguin incorporar al seu bagatge més eines i recursos de prevenció així com tècniques motivacionals per a l’abordatge del consum de drogues
entre els més joves. Cal inscripció online.
Jornada de Prevenció sobre Drogues als Centres de Secundària, al Palau de la Generalitat (Accés C. Sant Sever), el 16 de juny de 2017. Cal inscripció
prèvia. Data límit el 6 de juny.
Recordatori: Sessions informatives sobre els Cursos de monitor/a i director/a de lleure totalment subvencionats, organitzats per la Fundació Pere Tarrés.
Curs de director/a de lleure mitjançant el Certificat de Professionalitat de Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure infantil i juvenil; i Curs de monitor/a de
lleure mitjançant el Certificat de Professionalitat de Dinamització d’activitats de temps lliure infantil i juvenil. Les sessions informatives es fan durant el mes de maig.
Recordatori: Garantia Juvenil Garrotxa realitza 1r Cicle de Xerrades Informatives de Garantia Juvenil a 6 pobles de la comarca: Besalú el 25 d’abril a les 11h;
Les Planes d’Hostoles el 3 de maig a les 20h; Olot el 4 de maig a les 18h; Sant Joan les Fonts el 9 de maig; Sant Jaume de Llierca el 16 de maig; i La Vall d’en Bas
el 23 de maig. Cal inscripció!.
Recordatori: La nova sessió del 5è cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón” organitzat per l’Oficina Jove del Gironès, 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 SIMULACIONS D’ENTREVISTA EN
ANGLÈS, el proper dimecres 24 de maig, de 18h a 20h, a l’Estació Espai Jove. Sessió a càrrec de tècnics de L’Estació Espai Jove. Places: 6. Preu: activitat
gratuïta, Cal inscripció prèvia.
Recordatori: La Diputació de Girona, des del Programa de formació en Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana 2017, organitzen el curs “Com parlar
en públic i predisposar a que t'escoltin”, els divendres 26 de maig i 2 de juny, de 9 a 13h, a l’aula B de la Casa de Cultura de Girona.
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Recordatori: 3a edició del projecte OASIS, colònies d’estiu per adolescents LGTB, que tindran lloc de l'11 al 16 de juliol del 2017 a Mura (Barcelona). Les
inscripcions estaran obertes del 22 d'abril al 31 de maig. Hi ha opció d’accedir a beques.
Recordatori: 6a Escola d’Estiu de Glosa, de l’11 al 15 de juliol de 2017 a Espolla (Alt Empordà)

U

NOTÍCIES DESTACADES

U

Butlletí A l'Abast, núm. 430
Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 170
Butlletí Família i Escola, núm. 14 - maig 2017
042 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
Com protegir-nos davant atacs de virus informàtics: vídeo del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) recordant la importància de
seguir les recomanacions i bones pràctiques per evitar infeccions per virus informàtics
En el marc del programa Drets, Igualtat i Ciutadania, la Comissió Europea preveu obrir el proer 27 de juny una convocatòria destinada a ‘Prevenir i combatre la
violència basada en el gènere i la violència contra els nens’
Consellera Bassa: "Impulsem polítiques de formació i d'inserció que contribueixen a generar oportunitats reals per al jovent”. La consellera ha visitat el
projecte singular d’arts escèniques Fama i ha presidit una trobada entre empresaris gironins i joves del Centre de Noves Oportunitats El Balcó de Gironat"
Acord per la Renda Garantida de Ciutadania. Es preveu que comenci la seva aplicació el mes de setembre d’aquest any amb un 85% de la prestació
Govern, ajuntaments i entitats desplegaran conjuntament el Programa Català de Refugi
YOUTH – Creant espais i desenvolupament de continguts per als centres juvenils del demà
La campanya "Veniu Ja!" pressionarà a les institucions per garantir l’acollida de persones refugiades
Pla pilot per avaluar el personal de l'Administració pública
Manual dels governs a Twitter de la Generalitat!

U

ENLLAÇOS D’INTERÈS

U

Coordinació Territorial de Joventut a Girona
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
Formació contínua de la Direcció General de Joventut 2016
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
Viquillibre Estratègies de millora educativa
Viqui Guia Jove
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
Portal web de la Diputació de Girona amb l’oferta formativa de millora de l'ocupabilitat
Sexe Joves
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
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

3/3

