PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

20/02/2015

AVISOS

Ensenyament: Preinscripció per al curs 2015-2016

Oferta formativa prevista per a l'any 2015 dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO)

El proper dimarts 3 de març, Ripoll acollirà la 1a edició del Saló de l’Ensenyament del Ripollès, organitzat per
l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i l’Oficina Jove del Consell Comarcal del Ripollès, en el marc del programa
ODISSEU de retorn i inserció laboral dels joves al medi rural, i amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics
del Servei Educatiu del Ripollès

Prova restringida d'accés al grau superior de formació professional: persones que volen accedir a aquests
ensenyaments però no tenen el títol de batxillerat i que han superat un cicle de grau mitjà de la mateixa opció. Inscripció:
des de les 9 h de l'1 de juliol fins al 7 de juliol de 2015

El Pla de formació del voluntariat de Catalunya incorpora 20 noves formacions

El Consell de l’Associacionisme i Voluntariat inicia una campanya per impulsar el PNAV 2014-2015. #totsfempla
Raons per fer Pla
10 preguntes i respostes sobre el PNAV que han de saber les entitats

L'escoltisme i el guiatge català inicia el camí per construir una associació única

Vols participar en un camp de treball o en una ruta solidària? Durant els mesos de febrer i març es comencen a
organitzar els camps de treball i rutes solidàries de cara a l'estiu

Recordatori: Saló de l'Ensenyament 2015, del 18 al 22 de març de 2015
Sessió Informativa Saló de l’Ensenyament 2015 adreçada a orientadors i orientadores. Tindrà lloc el 10/3/2015, de 9:00h a
15:00h, a l’INS Centre d'Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès). Inscripció obligatòria fins el 3 de març (Per a la
inscripció cal cercar l’activitat amb el codi 9000150520)

Recordatori: Oberta la convocatòria d’artistes a l’Inund’Art. X Trobada i Mostra d’Art Multidisciplinari. Girona, del 4 al 7
de juny de 2015. Data límit d’inscripció: dimecres 25 de Febrer

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
V Premis Empodera: Us social de las TIC. La Fundació Cibervoluntaris convoca aquests premis dividits en tres categories seleccionades entre les
iniciatives joves nascudes durant l'últim any que realitzin un ús social de la tecnologia, pal·liant fractures socials, generant innovació social i propiciant
l'empoderament ciutadà. El termini de presentació de candidatura finalitza el 25 de febrer 2015
El 25 de febrer és el darrer dia d’inscripció al Concurs de Música Emergent de Girona INTRO. Aquest 2015 inicia una nova etapa per consolidar-se com
a concurs referent de les comarques gironines per a bandes emergents, és a dir, sense contracte discogràfic.
Recordatori: Dilluns 23 de febrer acaba el termini de sol·licitud de subvenció en l'àmbit de la cultura popular i tradicional i del patrimoni etnològic
català.
Recordatori: Subvencions de la Diputació de Girona en el marc del programa "Suport a l'activitat empresarial". Adreçades a empreses amb domicili
fiscal a la província de Girona i que siguin de base tecnològica i/o tenir una component innovadora. Tancament de convocatòria: 24 de febrer de 2015
Recordatori: Dipsalut concedeix subvencions als Ajuntaments, als ens locals supramunicipals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament
de dispositius que de forma clara i justificada donin resposta als objectius del programa “Salut i Crisi”. El termini de sol·licitud acaba el 26 de febrer de
2015
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Recordatori: El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, mitjançant la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual (MDA), convoca el VII Premi per a la
Diversitat en l’Audiovisual amb l’objectiu de promoure una millor representació de la diversitat cultural en els mitjans audiovisuals de Catalunya. El termini
per presentar les sol·licituds finalitza el 27 de febrer de 2015.
Recordatori: Es convoca el primer Premi Catalunya d’Ecodisseny, que inclou la categoria de Disseny jove adreçada a estudiants o titulats novells. Les
sol·licituds s’han de presentar des del 15 de gener fins al 28 de febrer (12 h)
Recordatori: Concurs Euroscola 2015 XXIª edició – Inscripció dels equips fins al 2 de març.
Recordatori: Selecció d’un/a tècnic/a auxiliar a l'Ajuntament de Celrà, amb la finalitat de substituir la jornada de treball de la tècnica auxiliar de joventut
de manera temporal. El termini per a la presentació d'instàncies finalitza el 5 de març
Recordatori: Subvencions de Dipsalut per a entitats sense ànim de lucre per activitats de promoció de la salut i d'hàbits saludables i per accions
de millora de la qualitat de vida. El termini de sol·licitud finalitza el 12 de març de 2015
Recordatori: Diputació de Girona: Convocatòria per a l'atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes i activitats culturals d'interès
públic local. Termini fins el 31 de març de 2015

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
LOVE TEST: Quina és la teva visió de l'amor? És una iniciativa de l’àrea de joventut de Lloret de Mar, amb la qual es vol fer reflexionar els i les joves
sobre els hàbits i els punts de vista sobre les relacions amoroses. El test, anònim, forma part del projecte Igualtat de la Regidoria de la Dona.
En el marc de l’exposició Resquicios d’Isadora Willson, guanyadora de la menció “Art Jove” de la mostra d’art multidisciplinari emergent Inund’ART de
Girona 2014, el Museu de la Mediterrània organitza el taller d'art “Lloc i memòria”, el dissabte 28 de febrer al matí. El taller té un cost de 12 €. Hi ha
places limitades i cal inscriure’s.
Seminari tecnològic gratuït sobre la creació d'una botiga en línia i les xarxes socials, organitzat per la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) i
la Federació de Comerç de Lleida (FECOM). Es realitzarà el dia 25 de febrer, de 9 a 12 hores, a l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí (Lleida).

Recordatori: Exposició: Sota pressió, organitzada per Salutacció (Taula Jove de Salut de Girona), als Químics Espai Jove de Girona, del 2/02/2015
al 27/02/2015
Recordatori: l'Estació Espai Jove estrena els tallers de mobilitat internacional "El Rodamón": S'adrecen a joves interessats a viure una experiència a
l'estranger per treballar, estudiar o millorar el coneixement d'idiomes i tindran lloc del 17 de febrer al 5 de maig.
Recordatori: l’Àrea de Joventut de Celrà organitza un Curs de monitor/a de lleure per Setmana Santa impartit per l’Escola Empordà. Les inscripcions ja
estan obertes. Des de l'Ajuntament s'ofereixen beques per a pagar el curs; cal presentar la sol·licitud del 13 de febrer al 7 de març de 2015.
Recordatori: Eines per introduir la perspectiva de gènere en el disseny i gestió de projectes de serveis socials. Barcelona, 23, 30 d'abril, 7 i 14 de
maig de 2015
Recordatori: Recursos formatius que ofereix Girona Emprèn

NOTÍCIES DESTACADES
Nou Butlletí DIXIT núm. 128, febrer 2015
La consellera Munté anuncia una nova convocatòria extraordinària de 3M d'euros per a entitats que lluiten contra la pobresa
L'Institut Català de les Dones endega una campanya que promou "moure fitxa" contra les discriminacions de gènere
Els SIAD es consoliden com a serveis de detecció i primera atenció a les dones en situació de violència masclista
La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, lliura els diplomes a la tercera promoció d'alumnes de Batxibac
Santi Vila i Neus Munté acorden la difusió d'informació mediambiental des de les 70 oficines de Benestar Social i Família
Jove universitari, coneixes el congrés internacional d'ocupació i orientació professional? Apunta’t al #JOBarcelona
Registre al portal Feina Activa: cercador d’ofertes de feina
Conferència avui 20 de febrer a les 19h, a l l CCCB (Barcelona): L’aprenentatge de l’amor. Una pedagogia crítica contra la violència de gènere
RUTES: La Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa" ofereixen a la ciutadania un web que presenta rutes de fàcil accés per fer en parcs naturals.
Són recorreguts per indrets únics i per fer sense presses. Les rutes comencen en equipaments dels parcs que disposen de cadires handbikes i terceres
rodes per a totes aquelles persones amb mobilitat reduïda.
20 raons per les quals els usuaris de mòbil no visitaran el vostre web d’empresa

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
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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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