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AVISOS

La Direcció General de Joventut va organitzar dijous 19 de juny la Trobada de demarcació en joventut a Girona, on s’han
presentat els darrers resultats territorialitzats de l’Enquesta de la Joventut 2012 i el Pla d’Actuació Territorial en Joventut
2016.

Guia Erasmus+ en castellà

El proper 30 de juny finalitza el termini dels Premis Civisme 2014

Inici del Programa Delegats/des en 3D 2014-2015, una eina per educar en la participació des del propi centre educatiu
Vídeo de presentació del programa
El Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) ha obert la preinscripció per al curs 2014-15. La preinscripció
s’ha de tramitar en línia mitjançant l’aplicació del web de la Universitat de Girona. L’acceptació de les peticions serà el 13
de juliol i la matrícula es formalitzarà abans d’acabar el mes.
"ATENCIÓ!: Beques d'estudi pels estudiants del MIJS".
També es disposa de 3 Beques UdG-Banc de Santander de 3.000 € - Termini de sol·licitud avui 20 de juny

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Preinscripció universitària. Convocatòria juny 2014: del 3 de juny al 4 de juliol de 2014
Preinscripció a l’educació d’adults . El termini per presentar la sol·licitud és del 23 al 30 de juny.
Els dies 28 i 29 de juny, els jocs cooperatius del CeDRe de la Coordinadora d'ONG Solidàries es traslladaran a la Plaça de la Independència de Girona
per compartir una estona amb tothom que tingui ganes de jugar i aprendre. Els jocs cooperatius, de comerç just i de banca ètica del CeDRe seran presents
a la primera edició del Ludivers, el Festival de les Cultures i de la Imaginació, que tindrà lloc del 26 al 29 de juny a diferents punts de la ciutat.
1r campus d'emprenedoria per a joves a Figueres, del 30 de juny a l’11 de juliol, de 9:30 a 13:30 h, organitzat per l’Ajuntament de Figueres i el Fòrum
Imagina. Curs gratuït adreçat a alumnes de 16 a 23 anys que tinguin la intenció de conèixer de prop el concepte d'emprenedoria i quines han de ser les
seves capacitats per portar-lo a terme.
1er Certamen Josep Villalbí Verge: concurs que s'ha creat per fomentar la llibertat creativa. És una convocatòria a la creativitat a través de l’art epistolar.
Mitjançant la comunicació postal, es pretén que tothom qui ho desitgi aporti el seu treball creatiu, sigui quina sigui la seva disciplina per optar al premi que
s’ofereix. Els originals dels treballs s’han de presentar abans del dia 30 de juny del 2014
Conferència Innovant amb Desing Thinking, a càrrec de Franc Ponti, el proper 1 de juliol, de 10:30h. a 12:30h, al Centre d'Iniciatives Local-Girona
Emprèn. Activitat del Cafè de la Federació a Girona, impulsada per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya en col·laboració amb el Servei
Girona Emprèn, que promou la millora de la competitivitat i el networking de les cooperatives. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris obre avui el termini per a presentar-se als Premis Recerca Jove, que pretenen fomentar l'esperit científic del
jovent. Està dirigit a als centres d’ensenyament i als alumnes d’educació secundària de 14 a 23 anys d’edat i que cursin estudis a partir del segon cicle
d’ESO, batxillerat o cicles formatius de grau mitjà o superior. El termini es tancarà el 22 de setembre.

NOTÍCIES DESTACADES
El telèfon d'Infància Respon canvia pel número d'àmbit europeu 116 111
Més de 2.000 alumnes de secundària participen al programa ‘Delegats i delegades en 3D’, que incentiva la participació als IES
La setmana passada es va presentar l’estudi: La formació professional i l'ocupació a Catalunya. Una ullada als indicadors des d'una perspectiva
comparada, dels autors Òscar Valiente, Adrián Zancajo i Àngel Tarríño.
Des de l’Institut Català de les Dones s’ha elaborat un informe jurídic sobre els drets de les dones adolescents davant la violència masclista en la
parella o anàloga, amb l’objectiu d’analitzar tots els elements que incideixen en aquesta problemàtica des de la perspectiva jurídica

Una web recopila totes les APPs per a persones amb necessitats educatives especials. El web tant la poden utilitzar pares com professionals.
Servei de Voluntariat Europeu de COCAT

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
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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. Actualment estem redissenyant el format.
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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