PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

24/10/2014

AVISOS

El Govern de la Generalitat de Catalunya fa una crida als catalans i catalanes i residents a Catalunya majors de 16 anys
perquè manifestin la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya el dia 9 de novembre de 2014.

Fires de Sant Narcís a Girona del 24 d’octubre al 2 de novembre de 2014:
* 10a Edició del Bus de Nit a les Fires i Festes de Sant Narcís
* Salutacció promocionarà novament la salut entre els joves al passeig de la Copa

El director general de Joventut va inaugurar divendres passat l’Oficina Jove del Ripollès

Taula de joves del projecte ODISSEU al Ripollès: Després d'estudiar és possible tornar i treballar al Ripollès?. Avui 24
d’octubre, a les 19h, a l’Oficina Jove del Ripollès

Avui acaba el termini per a les inscripcions a les Píndoles formatives en Mobilitat Internacional organitzades per l’Agència
Catalana de la Joventut amb la col·laboració del Centre Europa Jove el 29 d’octubre de 2014:
Noves eines d'aprenentatge d'idiomes, de 10 a 11:30h
Recursos per treballar al Regne Unit, de 12 a 13.30 h

Guia per a fer la Justificació Final de la Subvenció per al Desplegament de Plans Locals de Joventut. La data límit per a
justificar és el 15 de novembre de 2014.

MonCat, nou portal de la mobilitat. Web per facilitar l’estada a l’estranger i el retorn a Catalunya

SHERYICA és la plataforma en línia per als treballadors europeus d'informació juvenil

A la Garrotxa ja són punt Eurodesk!!!! (minut 6.21)

20 anys de Casal de Joves a Lloret de Mar

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Consulta i modificació de dades de la Borsa de Treball de Personal Docent del Departament d’Ensenyaments. Del 20 al 27 d’octubre de 2014
L’Associació de Joves Empresaris de Girona (AjEG) organitza la nova edició de la Fira de l’emprenedoria del 29 d’octubre al 2 de novembre al recinte
de Fira de Girona i en el marc de la Fira de Mostres 2014 de les Festes de Sant Narcís.
Oberta la convocatòria 2014 de les subvencions per a la incorporació de socis treballadors o de treball a les cooperatives. Els beneficiaris de les
subvencions són les cooperatives i les societats laborals. Termini de sol·licitud fins al 31 d'octubre de 2014
Recordatori de la convocatòria del Bòlit, Centre d’Art Contemporani Girona, amb la col·laboració de l’Estació Espai Jove de Girona, per a la Beca Primer
Comissariat Bòlit. Selecció d'un projecte de comissariat en format expositiu per presentar al Bòlit_StNicolau el primer quadrimestre de 2015. Admissió de
sol·licituds: fins al 31 d'octubre de 2014
Premi del concurs de microrelats amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El
termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de novembre de 2014.
El Servei de Biblioteques del Departament de Cultura amb la col·laboració de l’empresa Bookmovies i amb el suport de del Gremi de Llibreters de
Catalunya ha convocat la 2a edició del concurs de booktrailers, adreçat als joves de 14 a 18 anys. El termini de presentació finalitzarà el 12 de novembre
de 2014.
XI Premis d’Educació en el Lleure, convocats per la Fundació Lluís Carulla amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Destinats a reconèixer projectes, experiències i trajectòries de caràcter educatiu dins l’àmbit de
l’educació social i del lleure. El termini de presentació de propostes s’acabarà 10 de desembre de 2014
Oberta la convocatòria per al V Viatge Solidari al Desert marroquí, que tindrà lloc aquest cap d'any del 27 de desembre de 2014 a l'3 de gener de 2015.
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Proves específiques d'accés als ensenyaments esportius. El dia 10 de desembre de 2014 es porta a terme el sorteig per determinar l’ordre
d’actuació dels aspirants en les proves.
Beca GoEuro Berlín. Convocatòria per a alumnes universitaris de tot Europa que vol donar suport a joves estudiants amb idees innovadores que puguin
donar la seva visió de com interconnectar l'Europa del segle XXI. L'estudiant que enviï la idea més creativa tindrà l'oportunitat de realitzar unes pràctiques
remunerades, amb una durada d'entre 1 i 3 mesos, a l'oficina de GoEuro a Berlín durant 2015, juntament amb una beca de 2.000 euros. El termini màxim
per sol·licitar la beca és fins al dia 15 de desembre de 2014.
XXI edició del Concurs Euroscola dedicada a l'Any Europeu del Desenvolupament 2015. És un concurs escolar per a professors i alumnes de l'ESO
(3r i 4t), Batxillerat i Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà establerts en territori espanyol. Inscripcions fins al 2 de març

NOTÍCIES DESTACADES
Professionals de joventut i educació integren una Comunitat d’Aprenentatge per aprofundir en les polítiques locals de joventut en l’àmbit
educatiu
La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, atorga els Premis Extraordinaris de Batxillerat a 26 alumnes
El Govern impulsa el Programa 'Indústria del Coneixement' per afavorir el desenvolupament de noves empreses de base científica
Portal que permet localitzar tota la Formació Professional a Catalunya
ICEX Espanya ha llançat un apartat amb ofertes de feina a l'exterior en la seva pàgina web amb el que els professionals espanyols podran
disposar d'una nova eina per buscar oportunitats laborals a l'estranger.
La Generalitat crea el portal MonCat per facilitar als ciutadans catalans les seves decisions migratòries
Vídeos estades a l'estranger al web de Garrotxajove.cat
A Europa les taxes i les beques per a estudiants presenten grans diferències d'un país a un altre
Guia ERASMUS +: Guia sobre les oportunitats que ofereix la Unió Europea en matèria d'ensenyament, formació professional, polítiques de
joventut i pràctica de l'esport
Guia 'Gestió de la qualitat en la informació i l'assessorament als joves'. Recurs de l’Agència Europea d'Informació i Assessorament Juvenil
(ERYICA)
El Govern commemora els 25 anys de l'Institut Català de les Dones

ENLLAÇOS D’INTERÈS
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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