PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA
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Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines
AVISOS
U

U

H

La setmana vinent comença la 4a edició del Curs per a especialistes en polítiques de joventut a Barcelona

Dimarts 27 de setembre és el darrer dia de preinscripció a la nova edició del programa “Delegats i Delegades en 3D”

Ha començat el 4t Cicle de Tallers de Mobilitat Internacional per a joves EL RODAMÓN, organitzat per l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Girona, que s’impartirà del 22 de setembre i fins al 24 de novembre de 2016. Tots els tallers són gratuïts.
Cal fer inscripció prèvia online.

Seminari "Joves, canvi social i ruptura generacional", el 14 i 15 de desembre a Barcelona, organitzat per l'Observatori
Català de la Joventut. Les inscripcions es poden realitzar fins al 15 d’octubre.

La Direcció General de Joventut organitza el 6 d’octubre, de 9;30 a 14h, la jornada “TIC i joves. Reptes per a la inclusió
educativa”, al centre de creació multimèdia Torre Barrina de l’Hospitalet de Llobregat. Inscripcions fins al 4 d’octubre.

Activitats educatives al voltant de l’exposició “Ara fa 30 anys” organitzada per Europe Direct Girona, de l’1 al 31 d’octubre
a la Biblioteca Carles Rahola de Girona, de dilluns a dissabte, de les 10h a 20h

TransparENT, l'eina gratuïta que facilita a les entitats el coneixement sobre el compliment de la normativa sobre
transparència alhora que els permet donar-se a conèixer i augmentar-ne la base social
La Direcció Gral d’Acció Cívica i Comunitària re emprèn les sessions formatives sobre la Plataforma TransparEnt
Les properes sessions a la demarcació de Girona seran el 15 d’octubre al matí Olot i el 16 de novembre per la tarda a
Figueres. Cal inscriure’s. Les places són limitades

”Vine al cau, vine a l’esplai”: La campanya d’inscripcions a les activitats que les entitats d’educació en el lleure fan durant
el curs escolar ja ha començat
Rodatge sobre l’escoltisme i el guiatge català
Materials elaborats per la Direcció Gral. Joventut per abordar l’assetjament i els abusos sexuals en l’educació en el lleure
Recursos per treballar el suïcidi juvenil del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha fet pública la convocatòria de beques i ajudes de caràcter general per a
ensenyaments postobligatoris.
Beques per a estudis no universitaris. Termini fins el 3 d’octubre.
Beques per a estudis universitaris. Termini fins el 17 d’octubre

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca: Convocatòries d’ajuts en termini:
Acreditació econòmica MATRC i Beca EQUITAT curs acadèmic 2016-2017. Termini fins al 15 d'octubre 2016.

L’Oficina Jove del Gironès – Estació Espai Jove obre altre cop el servei de sol·licitud de beques per a aquest curs 2016-17.
Cal demanar cita prèvia

Un any més, l’AcPpJ presenta les jornades de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut, que enguany proposen quatre
temes clau: les polítiques socials, el treball emocional, la cultura i el treball comunitari: 27 de setembre a Tortosa
(Polítiques de joventut; polítiques de risc), 4 d’octubre a Olot (El treball emocional amb els joves), 25 d’octubre a Manresa
(Es pot fer política de joventut sense fer cultura?) i 8 de novembre a Balaguer (Com es fa treball comunitari en Joventut?)
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
El Departament d'Ensenyament organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l'obtenció dels certificats B1, B2 i C1 de diversos idiomes. El
termini d’inscripció serà del 27 de febrer i fins al 3 de març de 2017 Les proves serà entre el maig i el juny de 2017.
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena de setembre 2016
Convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 300 places de funcionaris docents dels cossos de professors
d’ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional. Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 24 d'octubre de 2016.
Concurs “Felicita el Nadal a CINC”! Es tracta d'un concurs on els participants hauran d'enviar les seves propostes de targeta de felicitació corporativa de
CINC, a més d'un calendari corporatiu 2017. La inscripció és online i fins el 23 d’octubre de 2016. És una bona oportunitat per a aquells/es professionals i
estudiants de disseny que vulguin donar-se a conèixer, ja que el nom del guanyador/a apareixerà a totes les reproduccions de la postal i del calendari (més de
100.000 exemplars). Premi de fins a 1000€,
Nova edició del Palau Ressona, concurs de música jove de Palau-solità i Plegamans. Poden participar al concurs tots aquells grups o solistes joves, amb
edats compreses entre els 12 i els 30 anys, que puguin oferir com a mínim un repertori de 20 minuts de durada. El lloc de residència dels membres del grup o
del solista és completament indiferent. El termini per inscriure-s’hi acaba a les 20.00h del divendres 28 d’octubre. El 19 de novembre tindran lloc els concerts
dels grups finalistes.
El Tinter, d’Òmnium Cultural, ha tornat a convocar els premis de narrativa i poesia en català dirigits als centres educatius dels Països Catalans per a autors
d'entre 6 i 18 anys: l’11è premi escolar de narrativa en català Premi Sambori Òmnium 2017 (termini fins al 3 de febrer de 2017), i el 6è Premi Pissiganya de
Poesia Escolar (termini fins al 21 d’abril de 2017).
Recordatori: El Servei Civil Internacional de Catalunya impulsa un concurs de fotografia adreçat a les persones que han participat en camps de
voluntariat aquest estiu. La convocatòria consta de quatre categories: justícia climàtica, interculturalitat, voluntariat i transformació social. Es poden enviar
les fotografies fins al 28 de Setembre de 2016
Recordatori: Línia de suport econòmic de Dipsalut a ajuntaments de les comarques gironines per a promoure la salut. El termini per demanar aquestes
subvencions s'acabarà el 28 de setembre. La sol·licitud s'ha de fer a través de la Seu Electrònica de Dipsalut.
Recordatori: Ajuts a les universitats per contractar personal investigador novell. El termini per tramitar l’ajut és del 10 al 28 de setembre
Recordatori: Convocatòria d'ajuts de la Fundació ONCE en el marc del Programa Operatiu d'inclusió social i economia social 2014-2020. La Fundació
ONCE convoca aquests ajuts per tal de possibilitar la participació en el cofinançament europeu a entitats de la discapacitat, mitjançant projectes que
s'emmarquin en els àmbits d'intervenció del Fons Social Europeu. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28 de setembre del 2016.
Recordatori: Concurs Crea l'APP del Fòrum de la Fundació Esplai 2016. Hi poden participar joves no professionals que tinguin entre 16 i 30 anys. La data
màxima de lliurament és el 30 de setembre del 2016.
Recordatori: Dipsalut obre la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament, línia de subvencions adreçada a
ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona que hagin realitzat projectes durant el període entre l'1 de desembre de 2015 i el 30
d'agost de 2016. El període de sol·licituds finalitza el 30 de setembre de 2016.
Recordatori: Convocatòria 2016 del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la concessió de les subvencions del Programa “Joves per
l’Ocupació” per a la realització de projectes que desenvolupin accions ocupacionals integrades que facilitin la inserció laboral i la qualificació de les persones
joves desocupades d’entre 16 i 25 anys. Les entitats locals han de presentar les sol·licituds del 15 al 30 de setembre de 2016.
Recordatori: III edició Premis de l'ARA. Premi Tatiana Sisquella a la contribució social. Es poden presentar candidatures fins al 30 de setembre de 2016.
Recordatori: II Certamen de relats curts "DRETS HUMANS" convocat per Amnistia Internacional Andalusia. Termini de presentació fins el 30 de setembre
de 2016
Recordatori: Convocatòria oberta de l’ ‘European Union Prize for Cultural Heritage’, que té l’objectiu de reconèixer els millors projectes en el camp del
patrimoni cultural, premiant diferents tipus de propostes, com els millors projectes de restauració, les investigacions més destacades, els/les professionals i el
voluntariat del patrimoni més dedicats, així com els millors programes educatius, formatius o de sensibilització. Data límit: 1 d’octubre de 2016
Recordatori: 4a Fira de Joves Creadors de Badalona Connect’Art. Convocatòria dirigida a joves d’entre 14 i 35 anys amb un perfil que integri la capacitat
creativa, la inquietud i la motivació per innovar i transformar el seu entorn. Fira oberta a diferents disciplines artístiques o artesanes: pintura, fotografia,
escultura, ceràmica, bijuteria, artesania, disseny de roba, arts escèniques o creacions audiovisuals. Les sol·licituds es podran presentar fins el 2 d’octubre de
2016
Recordatori: 1 plaça de tècnic de joventut a temps parcial a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Termini de sol·licitud fins el 3 d’octubre de
2016.
Recordatori: Bòlit Centre d'Art Contemporani (Girona) - Convocatòria Oberta La Volta. L’Ajuntament de Girona convoca un procés de selecció de
projectes i persones que formaran part d’una llista d’espera de places vacants del projecte La Volta de Sant Narcís que es beneficiarien de la utilització
d’espais compartits per a la incubació d’iniciatives emprenedores del sector creatiu/cultural de Girona (indústries creatives) i de l’ús de parades del mercat Art
Km0. Cada mes es valoraran les candidatures rebudes i es publicarà la llista d’espera vigent. Resolució el primer dia hàbil de cada mes
Recordatori: Programa 1Dia1Empresa, iniciativa del CINC Centre de Negocis i Assessoria, que neix de la necessitat de donar suport als emprenedors
residents a Catalunya amb l’objectiu d’augmentar la capacitat empresarial i fomentar la creació d’empreses. Ajuden a constituir una societat limitada
gratuïtament amb domicili social de franc, i durant 6 mesos ofereixen assessorament i acompanyament empresarial, sales de reunions de franc, formació
empresarial, ...

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Programa de formació gratuït de Dipsalut del segon semestre del 2016. Dirigit a professionals que treballen en els àmbits de la protecció i la promoció de
la salut. El període d’inscripcions comença el dia 20 de setembre de 2016 fins a cobrir les places.
Connecta't al català: Nova programació de cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. La inscripció es farà durant tot el mes de
setembre i fins a mitjan octubre
“Activa’t”: Google ofereix formació gratuïta en competències digitals mitjançant aquest programa. Cursos presencials i en línia
Segona sessió del 4t cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón”: CV I CARTA DE PRESENTACIÓ PER ANAR A L’ESTRANGER. Cicle
organitzat per l’Oficina Jove del Gironès - Estació Espai Jove de Girona, per tal d’informar als i les joves interessats/ades en viure una experiència a
l’estranger per treballar, estudiar o millorar els seus idiomes, Aquesta sessió serà el proper dimecres 28 de setembre, de de 18 a 20 h, a l’Estació Espai Jove,
Sessió a càrrec de tècnics de L’Estació Espai Jove. Gratuïta. Cal inscripció.
En el marc del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, el proper dissabte 1 d'octubre, de 10 a 14h, a la Casa Amèrica Catalunya de Barcelona, tindrà
lloc la jornada de debat i d'intercanvi d'experiències "Els joves en la Construcció de Pau", que vol donar visibilitat al protagonisme i a la veu pròpia que
manifesten els joves a l'hora de liderar projectes de promoció i consolidació de pau.
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5a edició de la Jornada "La salut mental la fem entre tots: influència de l’ambient en la salut mental”, organitzada per l’Associació Salut Mental
Sabadell, conjuntament amb el centre de Salut Mental del Parc Taulí. Se celebrarà a l’auditori Taulí Nou de Sabadell, el 4 d’octubre, de 8:30 a 17h. Cal
inscripció prèvia.
Jornada gratuïta : “El cànnabis en clau sociocultural”: La Plataforma Regulación Responsable amb la col·laboració de la Unitat de Polítiques de Drogues
de la UAB, organitza la jornada que es celebrarà a Barcelona el proper 6 d’octubre, de 9 a 14:15h, i abordarà les noves tendències de la regulació del
consum de cànnabis, les dificultats socioculturals per reforma les polítiques de drogues, les implicacions educatives i sanitàries del seu consum, així com, una
reflexió en clau de gènere. Cal inscriure’s.
3a edició del Curs online de 30h “Les claus de les polítiques de joventut” organitzat per l’Escola de Formació de l’ACELLEC, del 17 d'octubre al 27 de
novembre 2016. Curs de pagament.
XX Curs d’Atenció Específica a l’Adolescència organitzat pel Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) els dies 17, 19 ,21, 24, 26 i 28 d’octubre a la
seu de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). És un curs de 30h reconegut d’interès sanitari per l’Institut d’Estudis de la Salut (IES). El curs és de
pagament, amb places limitades. Cal fer la inscripció online.
Curs gratuït “Adolescència, consum de drogues i prevenció” organitzat per la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut, el
25 i 26 d’octubre de 2016. S’adreça exclusivament a professionals dels àmbits socioeducatius i del lleure (tècnics de joventut, educadors, professors, tècnics
de serveis socials, ...) que vulguin incorporar al seu bagatge més eines i recursos de prevenció així com tècniques motivacionals per a l’abordatge del consum
de drogues entre els més joves. La inscripció al curs s’ha de realitzar online. La data límit d’inscripció finalitza el 17 d’octubre de 2016
Recordatori: “Trenquem tabús. Parlem de suïcidi”: Jornada-taller organitzada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya juntament amb Obertament,
emmarcada dins la campanya de sensibilització que iniciaran el 10 de setembre en motiu dia mundial per a la prevenció del suïcidi. Dirigit a totes aquelles
persones joves interessades en aprofundir en la salut mental i la problemàtica del suïcidi juvenil des d’una perspectiva desestigmatitzadora. Tindrà lloc el 26
de setembre entre les 18:00h i les 20:30h, a la Facultat de Medicina de l’Hospital Clínic de Barcelona. Inscripcions online.
Recordatori: “Mirades Creuades: Joventut, gènere i interculturalitat": Nova formació gratuïta sobre gènere organitzada pel Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya juntament amb l'Institut Català de la Dona i en col·laboració amb l'Associació Candela i el Centre d'Estudis Africans, Dirigida especialment a
membres d'entitats juvenils i del moviment associatiu en general. Tindrà lloc els dimarts 4, 11 i 18 d'octubre a LaFede.cat (Barcelona) de 17.30h a 21.00h.
Inscripcions online fins el 26 de setembre.
Recordatori: Curs virtual sobre participació interna a les entitats per als tècnics del món local 2016, del 28 de setembre al 9 de novembre, organitzat
per l’Escola de l’Administració Pública de Catalunya
Recordatori: La Cursa de la Dona Girona el 2 d’octubre de 2016. Inscripcions obertes
Recordatori: La Direcció d’Igualtat d’Oportunitats organitza el seminari: ‘‘Protocols de prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe” a
Girona, adreçat principalment a empreses i institucions interessades a abordar diversos aspectes clau per a la consolidació i el creixement d’una organització
des de la perspectiva de la igualtat i la qualitat en el treball. Serà el 6 d'octubre de 2016, a l’aula 2 de l’Edifici de la Generalitat, de 10:30 a 13:30 h. Places
limitades. Inscripcions online.
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NOTÍCIES DESTACADES
U

Butlletí E-Joventut 56: Estratègies per a la millora educativa
Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 157
Butlletí A l'Abast, núm. 414
La prevenció de l’abandonament prematur escolar i el foment del retorn al sistema educatiu al municipi de Salt
Professionals de joventut viatgen a Flandes per conèixer projectes sobre participació política
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
La revista Activitat Parlamentària publica un article sobre la Llei 25/2015 del voluntariat i de foment de l’associacionisme
Nou Butlletí Canal Drogues, editat per la Subdirecció General de Drogodependències de la Secretaria de salut Pública, adreçat als professionals
El Govern analitza el seguiment de la Resolució 17/XI sobre la situació d'emergència social, i constata que el 75% dels acords ja s'estan aplicant o
estan en curs
Les revàlides de la LOMCE pengen d’un fil per l’absència de Govern a Espanya
12 municipis catalans acullen el procés participatiu per a la reforma horària impulsat per la Generalitat

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
Viquillibre Estratègies de millora educativa
Viqui Guia Jove
Guia per al desplegament operatiu de la qualitat de l’atenció jove. XNEJ
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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
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
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