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AVISOS

10 Edició de l’EXPOJOVE el 15-16 d’abril
Díptic Expojove 2015
Recull d'infografies: com accedir als ensenyaments del sistema educatiu

Avui dilluns 23 de març acaba el termini per inscriure’s a la prova d’accés al grau mitjà de formació professional per a les
persones que no tenen el graduat en educació secundària obligatòria. Cal tenir 17 anys o més (o complir-los l'any 2015).

Publicada l’oferta de camps de treball per a joves catalans. La preinscripció es podrà fer del 13 d’abril a les 12 de migdia
i fins al 20 d’abril a les 12 de migdia

Es publiquen al DOGC les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions per a entitats
Convocatòria ordinària de subvencions per a entitats

Convocatòria del 29è Premi Jaume Ciurana. Premi a l’actuació cívica juvenil. El termini per presentar les sol·licituds
acaba el 26 de maig de 2015

La plataforma KABUA convoca el 1r concurs “Joves per canviar el món” adreçat a joves d’entre 12 i 18 anys. Es pot
participar en grup que pot ser de tres persones o fins i tot un grup de classe. Les inscripcions són en línia a través de la
pàgina web del concurs. El termini finalitza el 10 d’abril de 2015 a les tres de la tarda.

L’AcPpJ organitza durant el mes de març 5 Jornades de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut 2015. A la demarcació
de Girona serà el 31 de març, a les 10h, a Palafrugell

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments ha obert la convocatòria per a l’ampliació de borses de treball per a la campanya
forestal d'estiu en diferents categories. L'objectiu principal és donar suport a la capacitat operativa del cos de Bombers davant l’augment del risc
d’incendi forestal en els mesos més càlids de l’any. El termini per fer la sol·licitud finalitza a les 23.59 del 24 de març de 2015.
ACCIÓ publica les Vacants de pràctiques no laborals a l’estranger.
El Departament d’Ensenyament obre el termini de consulta i modificació de les dades de la borsa de treball del personal docent del 23 al 31 de març.
Les persones interessades poden modificar en línia les dades que consten a la borsa de treball de personal docent interí o substitut. L'actualització de les
dades té efecte immediat en els nomenaments telemàtics.
Convocatòria de cursos oficials de formació subvencionats en l’àmbit del desenvolupament web, administració de bases de dades i programació
d’aplicacions mòbils dirigits a joves en situació d’atur. Els cursos inclouen certificacions oficials d’Oracle reconegudes a nivell empresarial. Les
inscripcions ja estan obertes i les places són limitades.
La Universitat Europea, a través de la seva Fundació, i en col·laboració amb la International Youth Foundation i la Sylvan / Laurate Foundation, organitza
anualment els Premis Joves Emprenedors Socials. . El termini de presentació de candidatures finalitza el 30 de març 2015
La Generalitat obre el termini per participar a les desfilades de la propera edició del 080 Barcelona Fashion, que se celebrarà els dies 29 i 30 de juny
i 1 i 2 de juliol de 2015. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el proper 30 de març.
La Fundació SEPI convoca les beques corresponents al Programa TELEFÒNICA FP 2015, per tal de facilitar a joves que hagin finalitzat els estudis de
"Tècnic Superior" del CFGS, períodes de formació pràctica com a becaris, en centres de treball de Telefònica. El termini de presentació de sol·licituds
finalitzarà el 10 abril 2015
El Govern de la Generalitat, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, estableix línies de Subvencions 2015 per a associacions,
federacions, gremis i centrals de compres amb l’objectiu de fomentar el comerç català. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 30
d’abril de 2015
El Consell Català del Moviment Europeu i la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i el suport d’EuropeDirect Barcelona i de les Diputacions de
Girona, Lleida i Tarragona, convoquen la 6a edició dels Premis “Contes breus sobre Europa 2015” El termini de presentació de les obres serà des de l’1
de març fins el 30 de juny de 2015 a les 14.00 hores.
Recordatori: Bòlit Emprèn obre la convocatòria d’un Procés de selecció de 12 projectes creatius per a participar al mercat mensual i a l’aire lliure
sota el denominador “Art Km.0” a la Plaça de l’Assumpció de Sant Narcís. El termini de presentació de candidatures finalitza el 25 de març 2015
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Recordatori: VI Premi Fundació Institut Jaume Vicens Vives de Girona. Convocatòria 2015. Per a alumnes d’ESO i BAT dels instituts de Girona. El
termini d'admissió acaba el 26 de març de 2015 a les 14 hores.
Recordatori: Fins al 27 de març està oberta la preinscripció al Màster Interunivesitari en Joventut i Societat 2015-2016
Recordatori: 16è Concurs d'Idees Ambientals i Sostenibles de la UPC. El termini d’admissió dels projectes es tancarà el divendres 27 de març de 2015,
a les 14 h.
Recordatori: La Fundació Emys, amb la col·laboració de l'Escolà d'educadors i educadores l'Empordà, organitza aquesta primavera del 2015 un Curs de
monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil homologat amb una especialització ambiental. Del 10 d'abril i al 6 de juny, els
divendres tarda i dissabtes, a Can Moragues (Riudarenes)

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Des de divendres i fins dissabte 28 de març té lloc una nova edició de la Catosfera, trobada anual de la Internet Catalana
La Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai presenta el proper 26 de març, a les 19 hores, el llibre de formació de monitors/es, adaptat a
la nova normativa, "Educant en el lleure. Formació per a monitores i monitors". Clourà l’acte la consellera de Benestar Social i Família de la Generalitat
de Catalunya Sra. Neus Munté.
Final del Concurs Musical EduKalia MUSIKALIA, el diumenge, 29 de març de 2015, a les 18h, a la La Mirona de Salt. Concurs dels alumnes d’instituts
de secundària batxillerat o FP de les comarques gironines. A la final hi ha arribat 8 grups que tindran l’ oportunitat de tocar 3 cançons en directe.
El Concurs Musical s’obre a tots els grups i solistes de qualsevol estil musical que siguin
2a edició de Clownia Festival a Sant Joan de les Abadesses, el 26 i 27 de juny, amb artistes com Txarango, la Pegatina, Aspencat, Amparo Sánchez,
els francesos Babylon Cyrcus, Gertrudis i Leo Bassi
Inscripcions obertes a Nova programació d’activitats Primavera 2015 de l’Estació Espai Jove de Girona
Recordatori: Jornada de Girona Emprèn “Vull ser un empresari/ària autònom/a: quins tràmits he de fer?”, el 27 de març de 2015, de 9.30 a 13.30h, al
Centre d’Iniciatives Local-Girona Emprèn de Girona

NOTÍCIES DESTACADES
Nou Butlletí E-Joventut, núm. 45, març 2015: recull de diverses normatives que afecten el dia a dia dels professionals de joventut a l’hora de dissenyar i
implementar actuacions.
Nou Butlletí DIXIT, núm. 130, març 2015
Quart número del Butlletí Saludable de la Universitat de Girona
L’acte de lliurament dels XI premis d’Educació en el Lleure s’ha celebrat el 16 de març al Palau Robert de Barcelona. Els premis han estat convocats per
la Fundació Lluís Carulla amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
La Federació Catalana de Voluntariat Social recull en una sola llista els vídeos dels Speakers Corners que van tenir lloc durant el Market Place
2014
Signat el III Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya
Les novetats del nou conveni del lleure educatiu i sociocultural
La setena jornada "L'acolliment lingüístic" reuneix a Girona més de 100 professors de català, professionals i voluntaris

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

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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