PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

23/06/2016

Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines
AVISOS
U

U

H

Revetlles amb precaució

28 de juny: Dia per l'Alliberament LGTBI

“Salt es mi city”: Des de l'Àrea de Joventut de Salt ens presenten la cançó i videoclip realitzat pels joves de La Fàbrica
Jove, com a resultat de l’any

Preinscripció a l’educació d’adults. El termini per presentar les sol·licituds és fins el 28 de juny

Preinscripció universitària fins a l’1 de juliol. Un cop s'ha assignat la plaça, l'estudiant ha de formalitzar la matrícula
universitària directament en el centre on ha estat assignat i en el termini establert.

Residències de la Xanascat per viure-hi durant tot el curs

El proper 29 de juny, a les 18h30’, la consellera Dolors Bassa inaugurarà la 17a edició de l’Escola d’Estiu del Voluntariat, a
la Sala d’Actes de la Casa del Mar de Barcelona (c/Albareda, 1)

CALENDARI D’ACTUACIONS “16xU la Guia Jove de prop”. Independentment del territori al qual es treballi es pot anar a
qualsevol dels tallers formatius que s’ofereixen i escollir entre una de les dues temàtiques proposades.

Píndola formativa en MOBILITAT INTERNACIONAL: “Aprendre idiomes de forma presencial, online i a l'estranger”.
Divendres 8 de juliol, a la seu central de la Direcció General de Joventut, de 10 a 11:30h. Inscripcions fins al 5 de juliol.
Píndola formativa en MOBILITAT INTERNACIONAL: “Estades a l'estranger per menors d'edat”. Divendres 8 de juliol, a la
seu central de la Direcció General de Joventut, de 12 a 13:30h. Inscripcions fins al 5 de juliol

Obert el tercer període d'inscripció al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) 2016-17 fins el 13 de juliol
Fins el 27 de juny encara es poden sol·licitar les beques UdG Santander que cobreixen el 100% de la matrícula, i el MIJS
disposa també de tres ajuts específics del 50% de la matrícula

Tria el teu estiu! – Recull de propostes a la Guia d’Activitats de Lleure Educatiu
Organitzar i notificar activitats d'educació en el lleure
Prevenció en les activitats d'educació en el lleure
El certificat del Registre de Delinqüents Sexuals

Autorització de menors per viatjar sols a l'estranger

Balanç del V Congrés del Tercer Sector Social
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES - Difusió 2a quinzena juny 2016
Propera convocatòria d’oposicions a cossos docents. Places per especialitat.
Borsa de guaites: llista de vacants i documentació que cal presentar per a la contractació
"Refugiats, l'odissea cap a Europa" nova exposició del CeDRe de la Coordinadora d'ONG sobre la ruta que segueixen les persones refugiades, que es
posa a disposició d'entitats i ciutadania. La versió "roll up" s'ha fet en col·laboració i amb el suport de la Diputació de Girona.
El Departament d'Agricultura torna a convocar el Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a. El termini de sol·licitud finalitza el 15 de
juliol de 2016
Dins el cicle "A la carretera. Cicle sobre viatges" de les Biblioteques de Girona s’organitza el Concurs a Instagram: Els camins del teu viatge, fins el 15 de
setembre. Cal publicar a Instagram una fotografia de les carreteres, els camins, els corriols o els carrers per on viatgis aquest estiu amb l'etiqueta
#bibliotequesalacarretera. La fotografia guanyadora del concurs serà la imatge del cartell del Cicle "A la carretera" de l'any següent.
La Secció de Joventut de l’Ajuntament de Lloret de Mar, a través d’ELS BUCS D’EL PUNTET, organitza la 1ª edició del concurs SONABUCS.. Podran
participar al concurs bandes i solistes de qualsevol estil musical i de qualsevol municipi que no disposin d’un contracte discogràfic o d’una carrera dins del
marc de la indústria musical. El termini per fer arribar el material, conjuntament amb el full d’inscripció, acaba el 20 de setembre de 2016
L'Institut Català Internacional per la Pau convoca el I Concurs de Hip-hop per la Pau. Compta amb el suport del Departament d'Ensenyament i de la Direcció
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i està adreçat a estudiants d'ESO, FP i batxillerat i joves d'entre 12 i 25 anys que participin en una entitat
juvenil, cultural o cívica catalana. El termini per presentar els vídeos finalitzarà el dilluns 28 de novembre de 2016
Recordatori: El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca subvencions per al finançament de programes d'interès general, amb càrrec a
l'assignació tributària de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Termini de sol·licitud fins al 25 de juny de 2016
Recordatori: Subvencions a accions de cooperació per a la realització de projectes d'innovació per al desenvolupament, convocades pel Ministeri
d'Afers Exteriors i de Cooperació. El termini finalitza el 29 de juny de 2016
Recordatori: STOP Accidentes, Asociación de Ayuda y Orientación a los Afectados por Accidentes de Tráfico convoca la VII Concurs de fotografia 2016
"Peatón, no atravieses tu vida”, que és un concurs destinat a promoure a la ciutadania una reflexió visual sobre la mobilitat en l'àmbit urbà i interurbà,
centrada especialment en la figura del vianant. El termini de presentació de les fotografies acaba el 30 de juny de 2016
Recordatori: Premi al Decreixement, convocat per la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana de la Coordinadora d'ONG Solidàries. Vol conscienciar la
ciutadania sobre alternatives al consum il·limitat. Està dotat amb 500 euros i el termini per a presentar propostes de difusió finalitza el 30 de juny de 2016
Recordatori: 9a edició dels Premis d'orientació acadèmica i professional, que tenen l'objectiu de fomentar la creativitat en el disseny de propostes
d'orientació. El termini de lliurament dels originals acaba el 30 de juny de 2016 a les 24.00h
Recordatori: Convocatòria Premi d’ Emprenedoria - Idea de Negoci amb Suro en motiu del 25è aniversari de Institut Català del Suro. Els/les aspirants
al premi hauran d’enviar la documentació digitalment abans del dia 30 de juny de 2016,
Recordatori: El Ministeri d'Educació, Cultura i Esports convoca el Premi Estatal d'Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut 2016 per tal de reconèixer
la tasca d'una persona o entitat en l'àmbit de les arts escèniques per al públic infantil i juvenil. El termini de sol·licitud finalitza el 30 de juny de 2016.
Recordatori: II CONGRÉS DE FOTÒNICA PER A JOVES. Congrés adreçat a estudiants d’ESO, batxillerat i cicles formatius que hagin fet algun projecte
relacionat directament o indirectament amb la llum i les tecnologies basades amb la llum. És una iniciativa de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) i tindrà
lloc el 30 de setembre, però els treballs es poden presentar fins al 30 de juny.
Recordatori: La Fundació BBVA convoca la 9a edició dels Premis BBVA Fronteres del Coneixement 2016, El termini de sol·licitud acaba el 30 de juny de
2016.
Recordatori: La smartCAT challenge és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya per potenciar la creació de solucions innovadores que donin resposta a
les principals problemàtiques dels municipis catalans, connectant emprenedors, desenvolupadors, organitzacions i experts amb les necessitats dels ciutadans.
Aquesta iniciativa, es desenvolupa dins del marc del Smart City Hack, un projecte internacional impulsat des de Barcelona. Es realitzarà el 2 de juliol, de
9:30 a 17:30, a ESADE EGarage (Av. Torre Blanca, 59, Sant Cugat). La inscripció és gratuïta. Cal inscripció online. Hi ha diversos premis en joc.
Recordatori: L’Obra social ‘La Caixa’ ofereix ajuts a joves autònoms per a sufragar una part de la quota de cotització a la Seguretat Social en el
Règim Especial de Treballadors Autònoms durant sis mesos

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
L’AcPpJ està preparant una nova edició de les jornades de bones pràctiques en l'àmbit de la joventut amb nous projectes, debats i localitzacions
Cursos d’estiu d’educadors i educadores en el lleure de l’Escola Empordà
2 de juliol de 2016 a CANETROCK 016. Descomptes exclusius amb el Carnet Jove: 3€ de descompte sobre el preu de l’entrada general de 35€ (despeses de
gestió de ticketing a part), i 15% de descompte en la compra del marxandatge oficial de CanetRock.
Sessions informatives de Reempresa, programa que posa en contacte a empresaris que s’han de jubilar o que volen deixar el seu negoci amb persones
que els interessi re-emprendre’l. Es realitzaran 97 sessions informatives durant els mesos de juny i juliol, a les 10:00h. A la demarcació de Girona: 10 de juny OTG Palamós; 13 de juny - OTG Bisbal d'Empordà; 17 de juny - OTG Blanes; 28 de juny - OTG Figueres, 15 de juliol - OTG Girona; 20 de juliol OTG Olot i
26 de juliol - OTG Salt. Cal apuntar-s’hi.
Tallers formatius "16xU la Guia Jove de prop", el 30 de juny, de 10 a 14h, al Centre de Recursos Juvenils (CRJ) Mas Fonollar de Santa Coloma de
Gramenet. El període d'inscripció finalitza el 27 de juny.
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. El divendres 1 de juliol, de 16 a 20h, es dur a terme la sessió LTAST DE
MINDFULNESS: “L’ART D’ESTAR PRESENT”, a càrrec de Roser Claramunt de Kaizen Singular. El cicle es realitza al Centre Cívic Barri-Vell Mercadal. No
cal inscripció prèvia.
Campus Start-Up del Fòrum Imagina, al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer de Figueres, els dies 8, 9 i 10 de juliol de 2016. És totalment gratuït.
Dirigit a joves emprenedors a partir de 16 anys i fins a 29 anys.
Recordatori: 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"
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Recordatori: Xerrada-taller presencial o online per a joves ‘Treballar a l’estiu a l’estranger’ organitzada des del Centre Europa Jove amb la col·laboració
d'UNED Barcelona. Es realitzarà el 27 de juny de 17:30 a 19 hores, i presencialment serà a la seu de la UNED a Barcelona. Cal inscripció prèvia
Recordatori: Curs d’introducció sobre la diversitat religiosa a Catalunya, del Pla de formació sobre diversitat religiosa impulsat per la Direcció General
d’Afers Religiosos, adreçat a professionals de l’àmbit social, prioritàriament educadors i educadores socials. S’impartirà l’11, 12 i 13 de juliol de 10 a 14h, al
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (Barcelona). Inscripcions fins el 27 de juny

U

NOTÍCIES DESTACADES
U

Butlletí A l'Abast, núm. 410
Butlletí Família i Escola. Núm. 5, juny 2016
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aborda el tema de la integració dels refugiats a la Conferència Europea de Serveis Socials
L'Assemblea Europea de les Regions situa Catalunya com a referent en governança oberta, transparència i participació. La directora general de
Joventut, Marta Vilalta, exposa en una conferència en nom del Govern les bones experiències com ara la Wikiguia sobre dinamització juvenil, el portal
Participa Gencat o el canal de Telegram
El Govern crea la Comissió Mixta Generalitat - Ens Locals sobre immigració estrangera, apatrídia, protecció internacional i retorn
Èxit de participació a les sessions de formació de la Plataforma TransparEnt
El director general d'Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa de la Generalitat de Catalunya, Josep Vidal, explica en una
entrevista al Xarxanet.org les mesures que està promovent el govern català per enfortir l'economia social.
Ensenyament assegura ara que es garantiran les 540 dotacions promeses per atendre la diversitat
L’escola es pregunta com avaluar les habilitats socials i emocionals
El col·lectiu Joves Trans acull joves d'entre 14 i 23 anys que no s'identifiquen amb el gènere que se'ls va assignar en néixer i fan activisme contra
aquests estereotips.
El Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya ha endegat "Lectors en sèrie", un nou club de lectura virtual dedicat a les sèries de televisió més
influents dels darrers 25 anys

ENLLAÇOS D’INTERÈS
U

U

Coordinació Territorial de Joventut a Girona
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
Formació contínua de la Direcció General de Joventut 2016
JoveCat
E-Joventut
Garantia Juvenil
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
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
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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