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AVISOS
U
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SANT JORDI
Un munt de propostes per viure un Sant Jordi solidari!
“Recicla cultura”: campanya de la Fundació Servei Solidari

S'obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per
a entitats en l'exercici 2016. El termini de presentació de sol·licitud comença el dia 9 de maig i finalitza el dia 28 de maig

Millores en el Web de Garantia Juvenil
El Carnet Jove celebra els 30 anys amb un impuls social per fomentar l’emancipació i la participació dels joves. L’APP
promou l’accés a programes de l’administració com el Garantia Juvenil, a més dels avantatges i descomptes habituals
T’INTERESSA #SOMJOVES

Preinscripció als ensenyament postobligatoris. Curs 206-2017:
batxillerat, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d'accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles
formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors, d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, esportius, i els impartits en
centres i aules de formació d'adults.

Premis Extraordinaris de Batxillerat. Inscripció: del 27 de maig al 3 de juny

Recordatori: el 4 de maig finalitza el termini de sol·licitud de les 10 beques d'inserció professional que ofereix Carnet Jove

Recordatori: El 30 d’abril finalitza el termini d’inscripció al 2n concurs “Joves per canviar el món”, convocat per la
plataforma KABUA, adreçat a joves d’entre 12 i 18 anys.

S'obren les inscripcions al #3CCAV, que tindrà lloc el 20 de maig. Les places són limitades i el procés d’inscripció es
tancarà el 10 de maig

Estiu És Teu (colònies de la Generalitat dels 5 al 16 anys): un cop finalitzat el període de preinscripcions i realitzat el
sorteig públic, es poden consultar les places lliures i inscriure’s

Oberta la preinscripció al Màster Interuniversitari en Joventut i societat (MIJS) 2016-2017. La 9a edició del MIJS començarà
a la tardor

Calendari escolar 2016-2017

U

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Carnet Jove ja té Instagram. Compartint #experienciesCJ es pot guanyar un cap de setmana per a dues persones
Concurs de ball de la FESTA 0'0 a Castell - Platja d'Aro i S'Agaró. Concurs a joves d’entre 15 i 29 anys, per participar-hi presentant alguna actuació ja
sigui en grup i/o individual. Es poden enviar propostes al 24 d’abril de 2016
Ofertes EURES - Difusió 2a quinzena abril 2016
El Departament de Cultura convoca 11 línies de subvenció i beques en l'àmbit de les arts per al 2016. El termini de presentació de sol·licituds és del 12 al
25 d'abril de 2016.
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Nova versió de l’Exposició ‘Sex o no Sex 2’ de la Direcció General de Joventut que, adreçada a joves de 15 a 18 anys, contribueix al foment dels hàbits
saludables per reduir conductes sexuals de risc.
Càsting de models per participar a la 2a edició de la setmana de la moda de Girona, GiModa. GIRONA: Centre Cultural La Mercè. Dissabte, 30 d’Abril
d’11’00 a 14’00 i de 16’00 a 20’00 h. OLOT: Museu de la Garrotxa. Dissabte, 7 de Maig d’11’00 a 14’00 i de 16’00 a 20’00 h. I TORROELLA DE MONTGRÍ:
Can Quintana. Dissabte, 14 de Maig d’11’00 a 14’00 i de 16’00 a 20’00 h. Cal consultar els requisits de participació
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.
5è Concurs de grups de Música Jove de Santpedor, dirigit a joves de tot el territori català. Els documents i material d’inscripció s’han de presentar abans de
les 20h del 18 de juny de 2016.
Recordatori: Del 19 al 28 d’abril, 50 empreses publicaran les seves vacants de feina i pràctiques a la V Edició de Feria Mercado Laboral Virtual 2016
Universia-Trabajando. En aquesta ocasió es compta amb el patrocini de Human Age Institute, Banco Santander y el SEPE.
Recordatori: El RACC convoca la 9a edició del Concurs Joves i Conducció, per donar la pròpia visió de la seguretat viària mitjançant relats, fotografies i
vídeos, que es poden fer individualment o en grups de fins a 3 components. La presentació de treballs pel concurs finalitza el 29 d’abril de 2016.
Recordatori: La Fundació ARQUIA convoca 25 beques per a realitzar pràctiques professionals en estudis europeus d'Arquitectura, al Ministeri de Foment
(Direcció General d'Arquitectura Habitatge i Sòl) i a la Fundació Metrópoli. El període d'admissió de sol·licituds finalitza el 30 d'abril de el 2016 a les 12h del
migdia.
Recordatori: 5a convocatòria de les Beques Educar Fomentant l’Esforç de la Fundació Privada Espavila. L’objectiu és estimular i promoure totes aquelles
iniciatives que es duguin a terme a Catalunya en l’àmbit educatiu i lúdic de 0 a 16 anys per promoure la cultura de l’esforç inculcant valors fonamentals com
treball, responsabilitat, sinceritat, optimisme, etc. el termini finalitza el 30 d’abril de 2016.
Recordatori: El Centre Singular d'Investigació en Química Biolóxica i Materiais Moleculars (CIQUS) de la Universitat de Santiago de Compostel·la oferta 10
beques d'estiu a estudiants per a la realització de pràctiques formatives d'iniciació a la investigació. El termini de sol·licitud finalitza el 30 d’abril de
2016.
Recordatori: Convocatòria 2016 de la Fundació Bizcabar. Subvencions amb l'objectiu d'impulsar projectes que atenguin la problemàtica social de tots
aquells col·lectius afectats per la desigualtat, la marginació, la pobresa i l'exclusió social o el risc de l'exclusió social. El termini de sol·licitud finalitza el 30
d’abril de 2016.
Recordatori: Setena edició del 360FEST "El festival dels grups de música dels alumnes dels instituts de secundària de Girona i Salt", organitzat per
l'Espai Marfà i la Secció de Joventut de l'Ajuntament de Girona i la Casa de la Música del Gironès. Es celebrarà el dissabte 30 d'abril al Parc del Migdia de 16
a 21 h.
Recordatori: Obert el període d’inscripció als Cursos d’informadors i orientadors, assessors i avaluadors del procediment de reconeixement de les
competències professionals adquirides per experiència laboral (Acredita’t). El termini finalitzarà el diumenge 1 de maig, a les 14h

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Dins el 3r cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" de l’Estació Espai Jove, el dimarts 26 d’abril, de 17 a 19h, la sessió SIMULACIONS
D’ENTREVISTA EN ANGLÈS, a càrrec de tècnics de l’Estació Espai Jove. Activitat gratuïta, Cal inscripció prèvia.
Eines i estratègies d'innovació per a l’impuls de l’associacionisme infantil. Barcelona, 4, 11, 18, 25 de maig i 1 de juny de 2016, de 09.00h a 14.00h.
Preinscripció online
Recordatori: Seminari - Decideix el teu futur un simple treball o la teva Passió, adreçat a estudiants i titulats universitaris. Ho organitza la Borsa de Treball
de la UdG, amb la col·laboració de UdGSaludable i The Passion Generation. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia. Places limitades. Durada 12 hores. Data
inici dilluns 25 d'abril.
Recordatori: El Centre Jove de Salut de Girona organitza el 26 d’abril, de 18:30 a 20h. a la Biblioteca Carles Rahola de Girona, un taller educatiu dirigits a
pares i mares per treballar què podem fer des de casa per prevenir el consum de drogues: Connecta amb els teus fills: Actua!
Recordatori: Com ajudar els joves a progressar (II). Eines per a la motivació dels joves (2a edició). Curs organitzat per la Diputació de Barcelona, a
càrrec de Lídia Costa, el 27 d'abril, 4, 11 de maig a Canovelles. Cal inscripció online
Recordatori: Tastets Formatius per a Responsables d’Entitats. Curs organitzat per Causes i la Fundació Pere Tarrés, Amb la col·laboració de Finan3 i
l’Observatori del Tercer Sector, el 14 d’abril (Captació de fons), 21 d’abril (Comunicació), 26 d’abril (Habilitats directives) i el 5 de maig (Transparència).
S’impartirà a Vapor Lab de Reus (c/ Sant Serapi, 2), de 9.30 a 14.30 h. Cal inscripció prèvia.
Recordatori: Disseny i Avaluació de Projectes Associatius. Curs gratuït de 12h organitzat per Torre Jussana, Centre de Serveis a les Associacions de
l’Ajuntament de Barcelona, el 20, 27 d’abril i 4 i 11 de maig, de 10:30 a 13:30h.
Recordatori: Conferència “El repte d’entrenar a les famílies en competències parentals”, organitzada per DIXIT Girona Centre de Documentació de
Serveis Socials Marià Casadevall, el 28 d’abril de 2016, a les 17 h, a la Biblioteca Carles Rahola.de Girona. L’objectiu d'aquesta conferència és promoure la
necessitat de l’entrenament en capacitació parental en el treball dels professionals de la intervenció social. Cal inscripció prèvia.
Recordatori: CAMPUS ROCK a l'ESPAI MARFÀ, del 18 al 21 de juliol. Seminari d'immersió en la música moderna per a joves a partir de 12 anys, en un
ambient no competitiu però exigent, on joves músics de tots els nivells poden aprendre i realitzar-se. Període d'inscripció del 8 d'abril al fins al 22 de maig.
Recordatori: Formació CP'AC 2016 - Cursos totalment subvencionats per a aturats i/o treballadors
Recordatori: Cursos gratuïts - CIFO SALT - 1r semestre – 2016. Formació per a l’Ocupació per a persones en situació de desocupació o en actiu inscrites a
les oficines del soc
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NOTÍCIES DESTACADES
U

Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 151
El Govern aprova la creació d'un comitè interdepartamental de seguiment dels protocols d'abusos sexuals a menors per garantir amb més eficàcia
la seva seguretat i benestar
El Govern fixa la protecció de l’estat del benestar i les polítiques d’ocupació com dues de les seves prioritats
Treball, Afers Socials i Famílies destina aquest 2016 més de 50 milions d'euros a la convocatòria ordinària de subvencions anuals a entitats
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Coneixent millor el ciberassetjament entre joves: El Parlament Europeu està realitzant una enquesta entre joves de 12 a 21 anys de països membres de la
Unió Europea per obtenir informació sobre l’estat del ciberassetjament entre la població jove i adoptar mesures
“T’escoltem”: Campanya dels mossos d’esquadra per promoure la denúncia en casos relacionats amb conductes discriminatòries.
Habilitades 30 oficines per realitzar la inscripció immediata a la Garantia Juvenil. Cinc són a la demarcació de Girona.
Joventut comença a adjudicar les 1.214 places dels camps de treball
Nova plataforma de blogs de la Generalitat
Cap a una xarxa de professionals del treball amb joves: Monogràfic del Papers de Joventut sobre els resultats del meeting Be Youth Worker Today
impulsat des de l’AcPpJ
Prova d'avaluació diagnòstica d'educació primària. 2015-2016
Girona, Premi d'Europa 2016
Nou llibre: “Circ, educació i transformació social: el projecte pedagògic de l’Ateneu Popular 9Barris”

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
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

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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