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AVISOS

El Govern posa en marxa el Pla europeu de Garantia Juvenil que beneficiarà al voltant de 300.000 joves catalans
El web de la Garantia Juvenil: Garantia Juvenil, Ara i aquí

Fins al dimarts 23 de setembre estan obertes les inscripcions al programa ‘Delegats i delegades en 3D’ per fomentar la
participació als IES de Catalunya

Fins al 22 de setembre, preinscripció oberta al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat per al curs 2014-2015

INNOVA'T. Trobada d'Informació i Orientació Juvenil 2014, 15 d’octubre a Vic. Obert el període d’inscripció.

Beques dirigides a tots els estudis posteriors a l'ensenyament obligatori:
Beques per a estudis no universitaris El termini acaba el 30/09/2014
Beques i ajuts per a estudiants universitaris
Beques de caràcter general per al curs acadèmic 2014-2015, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (GRAL).
Procediment per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i/o de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits
dels estudis universitaris per al curs 2014-2015 (EQUITAT).
Acreditació econòmica per formalitzar la matrícula universitària sense efectuar-ne el pagament per al curs 2014-2015 (MATRC).
Els terminis acaben el 15/10/2014

Programa de requalificació de les persones que hagin esgotat la seva protecció per desocupació (PREPARA)

Nova convocatòria del Programa 'Joves per l'ocupació'. Termini per a les entitats locals: fins al 30 de setembre de 2014.

Vols obtenir un reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral?

La Plataforma de Bones Pràctiques en l’Àmbit de la Joventut de l’ AcPpJ vol continuar creixent aquest 2014 i fa una crida
per rebre noves propostes fins el 15 d’octubre.

Oberta la convocatòria del XXI Premi Voluntariat per a l'any 2014. L'activitat o projecte s'ha de dur a terme al llarg de
l'any 2015. El termini de sol·licitud finalitza el 30 de setembre de 2014.

Nou número del Butlletí E-Joventut: Nº 42, 8 de setembre 2014

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Oferta formativa prevista per al període Setembre-Desembre de 2014 dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO)
Cursos de la Fundació Paco Puerto pel darrer trimestre 2014
Programació d’activitats de tardor de l’Oficina Jove del Gironès (Estació Espai Jove)
Tardor Jove a Celrà: cursos i tallers
La Fundació Mapfre ha llançat una convocatòria de 100 beques, de 500 € cadascuna, destinades a que joves en situació d'atur obtinguin el
permís de conduir.
Pla d'Ordenació Acadèmica 2014-2015 de l’Institut del Teatre. Convocatòria de places vacants necessàries per donar cobertura a la seva oferta
educativa.
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El Ministeri d'Educació, Cultura i Esports convoca les Subvencions a associacions juvenils i a federacions i confederacions d'estudiants
universitaris. El termini de sol3licitud finalitza el 25 de setembre de 2014.
Segona edició a Girona d'Activa't a la Nit. Activitat programada de manera conjunta entre el Servei Municipal d'Esports i la Secció de Joventut de
l'Ajuntament de Girona. El proper 26 de setembre al Pavelló Girona Fontajau, a partir de les 21h.
Aquesta segona edició tindrà lloc al Pavelló Municipal Girona
requisit és assistir-hi amb roba esportiva i tenir més de 14 anys.

Fontajau. Totes les activitats seran gratuïtes i no cal inscripció prèvia. L'únic

Organitza: Joventut i Servei Municipal d'Esports
Concurs disseny dels gots de Girona Fires 2014 i Festes majors de barri 2015. El termini de presentació finalitza el 25 de setembre a les 15h.
Convocatòria Residències Espai Transfronterer d’Art Contemporani (ETAC). Organitzat per Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona; el Consorci
Museu de l’Empordà de Figueres; el Centre d’art Le LAIT, Laboratoire Artistique International du Tarn (Albi); la Panacée, Centre de Culture Contemporaine
de l’Ajuntament de Montpeller; i Addaya, Centre d’Art Contemporani (Alaró, Mallorca); amb el suport de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. S’ofereix una
borsa de residències per als 5 artistes seleccionats. Admissió de sol·licituds fins el 26 de setembre de 2014
Fundació Fita: Beca-Ajuda Joan Pujol i Sureda per a Joves Artistes 2014. El termini de presentació finalitza el 27 de setembre de 2014.
Fins al 30 de setembre de 2014 es pot participar al concurs fotogràfic 'Apunta't al Clic Mob!', que consisteix en la publicació de fotografies sobre el
transport i la mobilitat sostenible amb l'etiqueta #mobilitat2014.
Beques per a estades a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea. Termini de sol·licitud fins el 3/10/14
Viquimarató: II Nit de la Llengua al Món Digital, organitzada per la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) del Departament de Cultura amb la
col·laboració d’Amical Wikimedia, tindrà lloc el proper 3 d’octubre de les 18 a les 24 h. Laseu central de l’acció serà el Centre de Documentació de la
Direcció General de Política Lingüística, però en aquesta ocasió també hi haurà sessions simultànies a Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa
El Consell Nacional de la Joventut, amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones, organitza el Curs "Perspectiva de gènere i moviment
associatiu", a l’espai jove de la Morralla de Blanes, dissabte 4 d'octubre de 2014, de 10h a 14h i de 16h a 20h. Inscripcions online fins el 29 de setembre.
El Servei de Formació i Selecció per a l’Administració Local de l’EAPC està elaborant el Pla de formació 2015 adreçat al personal de les administracions
locals de Catalunya. Fins el 15 d’octubre es pot contestar el Qüestionari de necessitats formatives per a les administracions locals 2015 a través
d'un formulari en línia.
El Departament d'Ensenyament convoca les proves per a l'obtenció de títols de tècnic o tècnica i tècnic o tècnica superior de determinats cicles
formatius de formació professional inicial perquè les persones que s'han format al llarg de la vida, dintre i fora del sistema educatiu, o que han volgut
adquirir, actualitzar i completar coneixements i competències, tinguin l'oportunitat d'obtenir directament el títol de formació professional corresponent.
Període d'inscripció: a partir de les 9 hores del 3 a l'11 de novembre de 2014.
Trobada Europea de Mentoria Social, dirigida a mentores i mentors que acompanyen a persones en risc d'exclusió social, el 8 de novembre de 2014, al
Palau Macaya Obra Social “La Caixa”, a Barcelona. Inscripció online gratuïta

NOTÍCIES DESTACADES
Dades de l'atur registrat del mes d'agost de 2014
Les entitats d’educació en el lleure inicien la campanya d’inscripcions a les activitats que organitzen al llarg de l’any escolar
Gairebé 4.000 infants i joves han estat becats per Benestar Social i Família per participar en activitats d'estiu impulsades per la pròpia conselleria
Cinc titulars del Carnet Jove comencen les pràctiques formatives a Televisió de Catalunya amb una beca de Benestar Social i Família
Borsa de treball de personal docent
“Vull fer-me autònom”
“Vull fer servir un certificat digital”
Nova web de l'Oficina Jove Cal Drac

ENLLAÇOS D’INTERÈS
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.
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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

3/3

