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Tria el teu estiu!: Guia d’Activitats de Lleure Educatiu

Avui 20 de maig se celebra el 3r Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat
Èxit del procés participatiu preparatori del 3r Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat

Festival Inund’Art 2016 – 11a Mostra i Trobada d’Art Multidisciplinari de Girona, del 3 al 5 de juny

Dilluns 23 de maig acaba el termini per inscriure’s a la Trobada de Xarxa dels professionals de joventut dels ens locals de
les comarques gironines, que té lloc el 26 de maig de 2016, de 10 a 14h, a la Casa de Cultura de Girona, sota el títol "Eines
per a la participació i la dinamització juvenil. La Viqui Guia Jove de prop"

Dissabte 28 de maig acaba el termini de sol·licitud de la convocatòria de subvencions del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies per a entitats que realitzen projectes i activitats en l’àmbit de la joventut

Preinscripció al batxillerat i cicles formatius de grau mitjà del 18 de maig al 25 de maig. En el cas dels cicles formatius de
grau superior, el termini comença el 26 de maig

Ampliat fins el dimecres 25 de maig el termini d'inscripció amb un 30% de descompte per assistir al V Congrés del Tercer
Sector Social que se celebrarà del 14 al 17 de juny sota el lema 'Créixer socialment'

Recordatori: Inscripció reduïda fins al 30 de maig al Congrés Internacional - XXIX Seminari Interuniversitari de Pedagogia
Social: Pedagogia social, joventut i transformacions socials (UdG , setembre 2016, Girona)

Ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits (ACA), per tal de compensar parcialment els costos de la matrícula
universitària d’estudis oficials. El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 6 de juny
Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat universitari per al curs 2016-17, per tal de contribuir a les despeses que
comporta la realització d’estudis en altres països (MOBINT 2016). El termini de sol·licitud finalitza el 9 de juny

Recordatori: 2a edició del projecte OASIS, colònies d’estiu per adolescents LGTB, que tindran lloc a l’alberg Mare de Déu
de Montserrat de Barcelona, del 5 al 10 de juliol de 2016. Les inscripcions es poden fer fins el 6 de juny de 2016.

Formació contínua de la Direcció General de Joventut 2016
Oberta la preinscripció al Màster Interuniversitari en Joventut i societat 2016-17

Recordatori: Oberta la convocatòria del Concurs de Fotoperiodisme Jove Clic'16. Termini de presentació fins el 9 de juny

POSA'T A PROVA, oferta educativa de tests interactius amb qüestions de diferents matèries de les PAU

Assemblea de Joves de Roses, dissabte 21 de maig al CAR Jove
Spot Assemblea jove de Roses 2016
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES - Difusió 2a quinzena maig 2016
S’han publicat les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes
de cooperació a l'Espai Català Transfronterer. Dilluns 23 de maig es preveu que es publiqui la convocatòria. Poden optar a les subvencions les associacions,
fundacions i entitats sense ànim de lucre amb presència al territori de l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer, així com les administracions locals i els
seus ens o organismes dependents i les universitats públiques de les comarques de la demarcació de Girona.
“Babbel” és una aplicació gratuïta per aprendre i practicar fins a 14 idiomes. Cursos interactius, exercicis de pronunciació i àudio, sistema de repàs, etc.,
asseguren un aprenentatge divertit mentre es juga.
Concurs de fotografia National Geographic Traveler 2016. El termini per a presentar la millor fotografia de viatges acaba el 27 de maig.
L’Ajuntament de Girona té obert el termini de presentació de sol·licituds per poder optar a barraca a La Copa durant les Fires de Sant Narcís 2016, Aquest
acaba el 31 de maig 2016.
Pràctiques a l'Agència Europea de Medicaments a Londres: programa de pràctiques remunerades de 12 mesos adreçat a universitaris graduats que es
trobin a l'inici de la seva carrera professional en àrees com Farmàcia, Medicina, Ciències de la Salut, Química, Tecnologia, Dret, Recursos Humans, Finances,
Comunicacions, Biblioteconomia i Ciències de la Informació. Presentació de sol·licituds fins l'1 de juny de 2016.
L'Ajuntament de Girona té oberta fins el 15 de juny de 2016 la convocatòria per atorgar sis beques d'ajudes d'allotjament en residències d'estudiants de
Girona i de Barcelona de l'empresa SIRESA CAMPUS, SA
Ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries per al curs 2016-201. convocats per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR). Termini de sol·licitud del 15 de setembre al 24 d'octubre del 2016, ambdós inclosos.
Recordatori: Concurs David Font “Tete” per a joves fotògrafs (menors de 25 anys). Categoria: Naturalesa i/o esport. Termini de presentació fins el 21 de
maig de 2016
Recordatori: 8a Edició dels Premis Joves Emprenedors Socials de la Universitat Europea, per a projectes de més de 6 mesos en funcionament. La data
del tancament de la convocatòria per a la presentació de candidatures és el 22 de maig de 2016.
Recordatori: INJUVE convoca el Certamen Nacional de Jovenes Emprendedores 2016 per donar suport a joves que lideren projectes innovadors, per a
empreses ja constituïdes, amb una antiguitat màxima de tres anys i mínima d'un, amb independència del sector en què es promoguin. Als deu primers
seleccionats els serà concedit una ajuda econòmica de 25.000 euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 24 de maig de 2016.
Recordatori: PLURAL + Youth Video Festival, és un festival de vídeos produïts per joves, organitzat per Alianza de Civilitzacions de les Nacions Unides
((UNAOC) i l’Organització Internacional per a les Migracions (IOM). Pretén animar els joves a explorar les migracions, la diversitat i la inclusió social, i a
compartir la seva visió creativa amb el món. El termini finalitza el 29 de maig de 2016
Recordatori: Els Premis Emprenedor XXI són una iniciativa impulsada i organitzada per “la Caixa”, coatorgada pel Ministerio de Industria, Energía y Turismo
a través de ENISA, que té com a objectiu identificar, reconèixer i acompanyar a les empreses innovadores de recent creació (menys de 3 anys). Termini de
presentació fins el 30 de maig de 2016.
Recordatori: EURECAT convoca un programa plurianual de 100 places, per a la realització de pràctiques professionals per estudiants i titulats
universitaris, o de cicles formatius de grau superior o FP Dual, que vulguin tenir la seva primera experiència en el món empresarial i tecnològic. Hi ha dues
modalitats de contracte en funció de si ets titulat/da o estudiant. Per a la convocatòria 2016-2017 s’obriran quatre períodes d’inscripció i incorporació. El primer
període d’inscripció finalitza el 31 de maig de 2016
Recordatori: La Comissió Europea ha fet pública la convocatòria de subvencions per a projectes nacionals o transnacionals en matèria de no
discriminació i d'integració de la població gitana a 2016. El termini de sol·licitud finalitza el 31 de maig de 2016
Recordatori: Santander Universitats convoca 1.000 beques amb la finalitat de promoure l'intercanvi d'estudiants d'universitats espanyoles i principals
universitats d'Iberoamèrica. Contribueixen així al desenvolupament i consolidació de l'Espai Iberoamericà del Coneixement. El termini de sol·licitud finalitza
el 31 de maig de 2016
Recordatori: Convocat el IV Premi Joves Investigadors en Pedagogia Social de la SIPS. El termini per presentar-se en aquest premi finalitza el 31 de maig
de 2016
Recordatori: El Departament de Cultura, a través de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, convoca el Concurs Experiència Fotogràfica Internacional
dels Monuments, que en aquesta edició se centra en les xarxes socials, concretament a Instagram. Està adreçat a joves de 12 a 20 anys estudiants de
qualsevol centre educatiu de secundària, batxillerat i cicles formatius de Catalunya. El termini de publicació de les fotografies finalitza el 31 de maig
Recordatori: La Fundació máshumano, en col·laboració amb l’Injuve, llança la XI edició del Premi Joves máshumano i convoca a joves de 14 a 30 anys amb
idees o projectes empresarials ja en marxa, a participar en la transformació social y empresarial impulsada per l’organització. Les inscripcions es poden fer fins
el 31 de maig de 2016 i, conclosa aquesta primera fase, tindrà lloc una trobada entre els joves i les entitats col·laboradores, per conèixer de prop les seves
necessitats, compartir la visió dels joves sobre les empreses del futur i treballar conjuntament en el desenvolupament de les seves propostes.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Cursos 100% subvencionats per aturats, del Centre d'Estudis de l'Esplai, per obtenir un Certificat de Professionalitat per fer de Monitors, Directors,
ajudant de cuina o cambrer
Dissabte 21 de maig, a les 12 del migdia, la periodista i historiadora empordanesa Anna Teixidor presentarà el seu treball d’investigació sobre la gihad a
Catalunya a la biblioteca de Caldes de Malavella, Combatents en nom d’Al·là. Conduirà l’acte la periodista d’El Punt Avui Gemma Busquets.
Campus Estiu 2016 UdG per a futurs estudiants, dirigit a estudiants de 4t ESO o 1r BAT. La data límit per a la presentació de sol·licituds és el 22 de maig
de 2016.
Bizbarcelona 2016, l’1 i 2 de juny: networking d'emprenedoria, pimes i inversors. Com a novetat, enguany el saló incorpora l'àrea bizeconomia social,
CINC Girona facilitarà transport gratuït (anada i tornada) i entrada gratuïta al Saló de l’Emprenedor BizBarcelona l’1 de juny a tots aquells
emprenedors i empresaris de la província de Girona.
En el marc del cicle de monogràfics GESTIONA EL TEU TALENT EN LA RECERCA DE FEINA. organitzat pel Servei Municipal d'Ocupació de l’Ajuntament de
Girona sobre com potenciar el talent personal en la recerca de feina. Els propers 23 i 24 de maig, de 15 a 19h, es dur a terme la sessió LA FEINA DE
CERCAR FEINA: EL PROCÉS DE SELECCIÓ, a càrrec de Laia Marzàbal de M Grup. El cicle es realitza al Centre Cívic Barri-Vell Mercadal. No cal inscripció
prèvia.

2/4

@UdGenere organitza una Jornada contra la #LGTBIfobia el dia 24 de maig a la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG, de 12 a 15h
Divendres 27 de maig és el darrer dia per poder visitar als Químics Espai Jove de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Girona l’Exposició Beca Carnet
Jove Connecta't al Disseny de 2015
Seminari de Facilitació Visual, Eines per a la Participació, el 28 i 29 de maig, al Centre Cívic de Baró de Viver de Barcelona. Cal inscriure’s i pagar una
matrícula de 50€. El cost total del curs serà de 150, 175 o 200 euros (segons situació econòmica) i es paga al final.
Fira Solidària per la Infància: l’Associació Syrian Smiles organitza una fira amb la finalitat de recaptar diners pels projectes de cooperació destinats als
infants que es troben el els camps de refugiats de Grècia, el 4 de juny 2016, de 9 a 21h, al Parc de les Ribes del Ter de Girona
Les delegacions de Lleida dels CEESC, TSCAT, COPC i Ajuntament de Lleida, amb la col·laboració de la Universitat de Lleida, organitzen la Setmana de les
professions socials: reflexions, experiències, espais per compartir, del 7 al 10 de juny. Les activitats són gratuïtes i requereixen d’inscripció prèvia,
excepte la conferència. Data límit inscripció 31 de maig de 2016
VII Jornada "Innovar i crèixer amb les TIC" organitzada de forma conjunta per la Xarxa Punt TIC i el programa Compartim del Departament de Justícia.
Tindrà lloc el proper 8 de juny al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Barcelona), de 9 a 14h. Inscripcions fins al 2 de juny.
La cursa de RAC1, el 19 de juny a Girona. Per a participar a la cursa és obligatori inscriure’s prèviament. El termini d’inscripcions finalitza el dia 14 de juny de
2016 a les 23:59 hores, o quan s’arribi a la xifra de 5.000 participants.
6a edició de les Jornades R+D+I TIC Salut Social 2016, El Repte de la Salut i el Benestar en la Societat Digital, els dies 29 i 30 de setembre, a Vic
(Osona). Fins el dia 25 de juny estarà obert el termini per la Presentació de Comunicacions sobre Projectes de Recerca, Models de Prototips i Solucions
Innovadores Implementades que donin resposta a "El Repte de la Salut i el Benestar en la Societat Digital"
L’Observatori Català de la Joventut de la Direcció General de Joventut, amb la col·laboració del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, organitzen a
Barcelona el Seminari “Joves, canvi social i ruptura generacional, el 14 i 15 de desembre. El termini per a presentar comunicacions estarà obert fins el 4
de juliol 2016
Recordatori: La Fundació Catalunya Voluntària organitza els tallers de creació d’una Capsa d’eines per un Voluntariat Actiu, que tindran lloc 3 dimarts per la
tarda: els dimarts 17, 24 i 31 de maig. Una segona edició dels tallers tindrà lloc els dimarts 14, 21 i 28 de juny. El programa de la formació consta de 3
mòduls, i les places estan limitades a 25 persones. Tots els tallers es duran a terme de 16:00 a 20.00h, a la Casa del Mar, al c/Albareda 1-13, Barcelona. El
termini d’inscripció pels tallers de maig finalitza el 13 de maig i pels tallers de juny finalitza el 16 de maig.
Recordatori: Curs "Joves i xarxes: planifiquem per augmentar l'impacte de la comunicació" organitzat per l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de
Barcelona, el 31 de maig i 7 i 21 de juny de 2016, de 9 a 14 h, a Badiu Jove (Badalona). Inscripcions fins el 23 de maig.
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NOTÍCIES DESTACADES
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El Govern crea la Taula d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
gencat estrena nou canal de Telegram
Acord entre l’Agència Catalana de la Joventut i l’Associació Fotogràfica Espaifoto en el marc del festival “Revela’t”
El certificat del Registre de Delinqüents Sexuals pas a pas
La tècnica d'orientació i recerca de feina de Barcelona Activa Laura Serra ens explica quines possibilitats hi ha per tornar a estudiar. La majoria de
períodes de preinscripció estan a punt d'obrir
Grup de Facebook: Treballar a l’estiu
“Mobilitza't per la selva”: Campanya de reutilització i reciclatge de mòbils per a protegir els ecosistemes africans
Amb motiu de la Setmana de l’Energia, que se celebrarà del 13 al 17 de juny, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha iniciat una campanya per promoure un
ús més eficient de l’energia i potenciar les energies renovables.
Exemples de bones pràctiques en la participació interna a les entitats
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ENLLAÇOS D’INTERÈS
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Coordinació Territorial de Joventut a Girona
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
Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
Bones Pràctiques en l'Àmbit de la Joventut
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
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
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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
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.tsf@gencat.cat . Gràcies
HU

UH
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