PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA
AVISOS
U

22/01/2016

U

H

El Govern aprova la reestructuració de diversos departaments i els nomenaments de diferents càrrecs directius
El Govern aprova la reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge

Vacances en família 2016: obertes les preinscripcions fins al 8 de febrer a les 12h

Inund’Art 2016, 11a Trobada i Mostra d’Art Multidisciplinari, se celebrarà a Girona del 3 al 5 de juny de 2016
Oberta la convocatòria d’artistes. Data límit d’inscripció: dilluns 8 de febrer 2016

Obertes les inscripcions als Camps de Solidaritat 2016 de SETEM. Consultar les properes xerrades informatives al web.
Les inscripcions als camps de treball internacionals de COCAT s’obriran el 17 de març. Consultar les properes xerrades
informatives al web.

Entitats: Novetats fiscals per a l'any que arrenca!
A partir de l’1 de febrer ja es pot presentar el model 347

Calendari de convocatòries de finançament anuals

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Pràctiques professionals: V Edició de JUMPING TALENT, un projecte d'ocupació a nivell estatal en què participen 12 de les empreses més importants
de l’Estat per captar el millor talent universitari: Banco Santander, Everis, Vodafone, Saint Gobain, Psa Peugeot Citroën, KPMG, Mediaset, Ernst & Young,
LG, J & J Family of Companies, Leroy Merlin i CB Richard Ellis.
Bases de la convocatòria del concurs oposició per a la contractació laboral temporal de 4 tècnics/ques d’ocupació al Consell Comarcal del Baix
Empordà. Les sol·licituds es presentaran al Registre General del Consell Comarcal, de 9 a 14 hores, fins el dia 28 de gener de 2016.
Oferta cursos subvencionats de la Fundació Catalana de l’Esplai per a treballadors /es en actiu, adreçats a millorar les competències
professionals.
Formació CP'AC 2016 a Girona. Cursos subvencionats.
Obertes les inscripcions als cursos subvencionats de la Fundació Paco Puerto dirigit a treballadors ocupats/des i aturats/des.
Bases generals del Departament de Cultura reguladores dels ajuts previstos per al 2016 per part de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Algunes
de les novetats afecten els procediments de sol·licitud, d’atorgament i de justificació.
Des de l'Institut Català de les Empreses Culturals s'obre convocatòria per donar suport pluriennal al desenvolupament de projectes de dansa i de
circ de caràcter professional. El termini de sol·licitud finalitza el 4 de febrer.
T'agradaria treballar al medi rural?. El programa Odisseu aposta pel retorn i la inserció laboral dels joves a aquests territoris mitjançant una
contraprestació econòmica. Inscripcions fins al 14 de febrer.
Beca Benjamin Franklin: L'Ambaixada dels Estats Units a Espanya selecciona un estudiant espanyol, andorrà o resident a Espanya o Andorra, per
participar a l'Institut d'Estiu Benjamin Franklin, un programa finançat pel Departament d'Estat dels Estats Units per a promoure les relacions entre les joves
generacions d'europeus, asiàtics i nord-americans. El termini de sol·licitud finalitza el 26 de febrer.
Recordatori: IX edició del Premi Jove Europeu Carlemany: El Parlament Europeu i la Fundació Premi Internacional Carlemany convoquen una nova
edició d'aquest premi que reconeix les millors idees d'integració europea, presentades per joves. Es concedeix un premi de 5.000 euros al millor projecte,
de 3 000 euros al segon i de 2 000 euros al tercer. El termini de sol·licitud finalitza el 25 de gener.
Recordatori: XII edició del “Premi d’experiències educatives Josep Pallach”, organitzat per l’Ajuntament de Figueres, que premia experiències
educatives innovadores relacionades amb valors com els drets humans, les relacions humanes, la democràcia o l’educació per a la pau, entre d’altres. El
termini de presentació de treballs finalitza el 29 de gener de 2016
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Recordatori: Concurs INTRO 2016. El Concurs de Música Emergent de Girona té obert el termini de presentació de propostes fins el 30 de gener.
Recordatori: Ajuts per a sufragar les despeses de la matrícula a la prova d'acreditació, a aquells estudiants que inicien per primera vegada estudis de
grau el curs 2014-2015 i s'hagin presentat a la prova CLUC durant aquest curs, i l'hagin superat amb un nivell de coneixements de B2. LINB2_A. Termini
fins el 30 de gener de 2016
HU

Recordatori: V convocatòria del Programa “Becas Santander CRUE CEPYME, Prácticas en Empresas”. El termini finalitza el 31 de gener de 2016
Recordatori: Inscripcions a la Borsa de treball de personal docent del 18 de gener al 8 de febrer

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Subscripció setmanal al canal de notificacions d’activitats i descomptes de la Casa de la Música
Programació d’activitats de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà de gener a juny 2016
Sessió Formativa sobre Treballar a l’estranger....una opció professional? organitzada per la Borsa de Treball de la UdG el 25 de gener a la Sala de
Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, de 12 a 14h. Cal inscripció prèvia.
Sessió Formativa sobre l’Entrevista de Treball organitzada per la Borsa de Treball de la UdG el 26, 28 o 29 de gener al Campus Montilivi, de 12 a 14h,
Cal inscripció prèvia.
La primera sessió del 3r 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 Presentació de Programes de
Mobilitat a les entitats, el proper dijous 28 de gener, de 19 a 20:30h, a l’Estació Espai Jove, a càrrec de l’entitat Taller d’Art Cultura i Creació. Sessió
gratuïta. Cal inscripció.
Actibyti (projecte social de netmind), en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, presenta el curs de preparació per al Certificat de
Professionalitat IFCD0210 de Desenvolupament d'Aplicacions amb Tecnologia Web totalment subvencionat. Aquest prestigiós certificat de
professionalitat consta de 530 hores de formació i 80 hores de pràctiques en empreses del sector TIC. Calendari previst: de l'1 de febrer al 5 de juliol de
2016 + pràctiques, de dilluns a divendres, de 15h a 20h. Termini de preinscripció fins el 28 de gener.
CodeMob és un projecte dissenyat per millorar l'adquisició de competències digitals. Contempla tant el desenvolupament de competències digitals
de joves desocupats així com les competències de dinamitzadors i formadors a través de formacions específiques per cada col·lectiu. Si s’està interessat
cal donar resposta a l’enquesta del Web abans del 31 de gener del 2016.
Taller de Dj per als més joves organitzat per l’Escola de Música Avançada i so Eumes el proper dissabte 6 de febrer, de e 09:30 a 13:30 h. Places
limitades. Cal inscripció. Preu de 50€
Recordatori: Jornada “EL LOCAL es fa gran”: experiències de gestió d'equipaments juvenils, organitzada per la Diputació de Barcelona el proper 27
de gener de 2016, de 9:00h a 14:00h, a la Sala polivalent del Teatre Auditori de Can Palots de Canovelles. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Recordatori: VII Congrés Estatal d’Educació Social a Sevilla, el 21, 22 i 23 d’abril, sota el lema “A més educació social, més ciutadania: la professió com
a impulsora de la transformació social”. El termini de presentació de comunicacions finalitza el 31 de gener de 2016.

NOTÍCIES DESTACADES
U

U

Butlletí de Novetats del Centre de Documentació Juvenil núm. 58
Dolors Bassa garanteix a la Taula del Tercer Sector Social el desplegament del pla de xoc per atendre la urgència social del moment
El Consell d'Europa recomana a Espanya un millor tracte per al català

ENLLAÇOS D’INTERÈS
U

U

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
Portal #fonsUECat
Erasmus+ - Jove.cat
Erasmus+
MONCAT: Feina a Catalunya i al món
Web Europa Direct UdG-Girona
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

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).
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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
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.bsf@gencat.cat. Gràcies
HU

UH
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