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AVISOS
U

U

H

Ampliació del termini per a la justificació de la Convocatòria ordinària de subvencions per a entitats. Les entitats podran
justificar les accions realitzades el 2015, tant d'abast anual com pluriennal, fins el 15 de març, inclòs

La Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil de la Generalitat atén 732.509 joves el 2015

La directora general de joventut, Sra. Marta Vilalta, inaugurarà dimarts 1 de març la 2a edició del Saló de l'Ensenyament del
Ripollès a Ripoll

Quarta edició del Saló de la Formació, l’Ocupació i l’Empresa, tindrà lloc els propers 3 i 4 de març, a Palafrugell
“249 ofertes de feina t'esperen al Saló!”

Dilluns 29 acaba el termini de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut per a la nova
convocatòria de recollida de propostes de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut

Dilluns 29 acaba el termini d’inscripció a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

2a convocatòria de les Proves per obtenir el graduat en educació secundària. Inscripció del 25 de febrer al 2 de març.

Prematrícula a les PAU

Nou vídeo de Joves amb idees. L'escola EUMES de producció musical

Programa Hi Connect d'intercanvi de joves voluntaris a diferents Albergs d'Anglaterra i Gal·les, Holanda, Alemanya o
Noruega.

L'Associacionisme i el Voluntariat al Pla de l’Estany

Del 14 al 16 de setembre 2016 la Universitat de Girona acollirà el Congrés Internacional - XXIX Seminari Interuniversitari de
Pedagogia Social: Pedagogia social, joventut i transformacions socials, que tindrà lloc a l’auditori Palau de congressos de
Girona
Atenció!: El termini de presentació de Contribucions s’ha ampliat fins al 15 de març

En marxa l'espai web del 3r Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat que se celebrarà el 20 de maig de 2016
Inscripcions obertes a les sessions precongressuals territorials del III Congrés. A Girona serà el dimarts 5 d'abril, a l’Hotel
d’Entitats de Girona, de 17 a 19h

Requisits per a l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors
On sol·licitar el certificat d’antecedents penals
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
CODEMOB és un projecte europeu que oferirà formació gratuïta per a joves en programació i ús dels dispositius mòbils, i en competències digitals clau per al
futur. Només cal omplir una enquesta.
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena de febrer de 2016
Oposicions per a 153 noves places de bombers. Les sol·licituds es poden presentar del 16 de febrer al 7 de març
Pràctiques no laborals de 9 mesos a les Oficines Exteriors de comerç i inversions de Catalunya d’ACCIÓ.
9è Concurs d'Articles sobre la Unió Europea convocat per la Representació de la Comissió Europea a Barcelona. S’ofereix als guanyadors l'oportunitat de
participar en un viatge de periodistes a Brussel·les i conèixer de prop les institucions europees. A més a més, el seu article serà publicat a El Punt Avui. La
data límit per enviar els articles és el 13 de març de 2016
Ajuts al teatre i al circ 2016 del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de març de 2016
Ajuts a la dansa, la lírica i la música 2016 del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de març de 2016
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.
Concurs David Font “Tete” per a joves fotògrafs (menors de 25 anys). Categoria: Naturalesa i/o esport. Termini de presentació fins el 21 de maig de 2016
La Comissió Europea ha fet pública la convocatòria de subvencions per a projectes nacionals o transnacionals en matèria de no discriminació i
d'integració de la població gitana a 2016. El termini de sol·licitud finalitza el 31 de maig de 2016
Santander Universitats convoca 1.000 beques amb la finalitat de promoure l'intercanvi d'estudiants d'universitats espanyoles i principals universitats
d'Iberoamèrica. Contribueixen així al desenvolupament i consolidació de l'Espai Iberoamericà del Coneixement. El termini de sol·licitud finalitza el 31 de maig
de 2016
Recordatori: El Ministeri d'Educació, Cultura, Esports, Ciència i Tecnologia (MEXT) del Govern del Japó ofereix una beca a estudiants estrangers per a
estudiar a universitats japoneses per tal d'aprofundir els seus coneixements d'idioma japonès, de temes sobre el Japó i de cultura japonesa. El termini de
sol·licitud de la beca finalitza el 29 de febrer de 2016.
Recordatori: L'Organització Iberoamericana de Joventut impulsa un nou "Programa de passanties OIJ" que té com a objectiu principal vincular el quefer de
la institució a joves professionals donant-los l'oportunitat de guanyar experiència laboral relacionada amb els seus estudis acadèmics i ampliar les seves
futures oportunitats de treball en àrees vinculades amb la Joventut. El termini de sol·licitud finalitza el 29 de febrer de 2016.
Recordatori: FP Dual a Alemanya amb el programa CATAZUBI: Cal inscripció prèvia i passar per un procés de selecció. El termini finalitza el 29 de febrer
de 2016.
Recordatori: Convocatòria Festival Brot 2016. Concurs que pretén premiar el nou talent emergent de la ciutat de Barcelona. Dues categories: Premi Brot,
per a bandes joves formades per joves fins a 25 anys; i el Premi Embrió, per a bandes joves formades per joves d'entre 14 i 18 anys. Com a criteri de selecció
es donarà prioritat a aquelles bandes amb components residents a Barcelona ciutat. Inscripcions fins a l’1 de març de 2016
Recordatori: Premis Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) per trobar els millors joves emprenedors del món. Per a joves universitaris. El proper 15
de març el Google Campus de Madrid acollirà una de les semifinals, d’on sortirà el representant de l’Estat espanyol que anirà a la gran final mundial de
Bangkok. La inscripció per aquesta semifinal està oberta fins l’1 de març
Recordatori: La Fundació Schwarzkopf, institució alemanya dedicada al desenvolupament ciutadà dels joves europeus, convoca anualment beques dirigides
a joves europeus que vulguin viatjar per Europa. Cada ajuda de viatge permet als joves descobrir i discutir les diferents qüestions socials i polítiques al
país d'acollida, que hauran de després plasmar en un informe on a més narrin les seves diferents experiències. El termini de sol·licitud de la beca finalitza l’1
de març de 2016
Recordatori: Jornada Informativa sobre Formació Professional Dual a Hamburg, a la Cambra de Comerç de Barcelona, el dimarts dia 3 de març de 2016
a les 10h.
Recordatori: 14.000 ajudes per a seguir un curs d'immersió lingüística en anglès organitzat per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo. El termini
de sol·licitud acaba el 7 de març de 2016
Recordatori: Siemens i la Fundació Universitat-Empresa ofereixen 200 places de pràctiques remunerades a tot Espanya, adreçades a estudiants de Grau
o Màster oficial de les àrees d'Enginyeria, Comunicació, Econòmic-Jurídica i Recursos Humans. A més de tenir un bon nivell d'anglès, mínim B2, els
candidats han de ser menors de 30 anys i no tenir experiència laboral prèvia en el sector. La convocatòria està oberta durant tot el 2016
Recordatori: Beques Fundació Corachan: beca de fins a 4.000 euros en concepte de formació al millor expedient acadèmic 2012-2016 del grau d'infermeria.
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà l'acordat per cadascuna de les escoles universitàries.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Demà dissabte 27 de febrer se celebra la Viquimarató Premis Enderrock 2016, d’11 a 19h, a l’Espai Marfà de Girona. Trobada oberta per a actualitzar la
viquipèdia musical catalana.
Demà dissabte 27 de febrer, de 18:30 a 20h, a l’Oficina Jove de l’Alt Empordà s’organitza una xerrada informativa sobre els Camps de Solidaritat a
diferents països de l’Àfrica, l’Amèrica Llatina i l’Àsia. A càrrec de Setem Catalunya
Sessió Formativa - Com superar una entrevista de Treball, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG el 1 i 4 de març, de 12 a 14 h, al Campus
Montilivi. Cal inscripció prèvia.
Jornada Col·loqui: la FP Dual, clau competitiva en restauració, hostaleria i comerç. Organitzada per la Cambra de Comerç. Tindrà lloc a l Escola
d’Hosteleria de l'Alt Empordà, l’1 de març de 2016, a les 17h. Cal confirmar assistència
Dins el 3r cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" de l’Estació Espai Jove, el proper 3 de març, de 19 a 21 h, la sessió ESTADES A
AUSTRÀLIA, a càrrec de Marta Moreno, de l'agència GoStudy Australia, i Jaume Pascual, dissenyador gràfic gironí que explicarà en primera persona la seva
experiència al país. Activitat gratuïta, Cal inscripció prèvia.
El Consell Català del Moviment Europeu organitza el Debat “Què pensen els joves de la Unió Europa?” Dijous 3 de març a les 19h, a l’espai Jove “La
Fontana” Gran de Gràcia, 190 Barcelona. Cal inscripció prèvia.
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Col·loqui: la Mobilitat dels Joves de FP: una oportunitat d'accés al treball; un factor de millora de la competitivitat. Organitzat per la Fundació
Catalunya Europa amb la col·laboració de Cambra de Girona, el 4 de març de 2016, de 10 a 12:30h, a la Cambra de Comerç de Girona (Gran via Jaume I,
46). Cal confirmar assistència
Recordatori: S’obren les inscripcions per participar al 360 FEST, el festival dels grups de música dels alumnes dels instituts de secundària de Girona i Salt.
El festival serà el dissabte 30 d’abril a partir de les 16 h al Parc del Migdia de Girona. Inscripcions obertes de l’1 al 29 de febrer.
Recordatori: Projecte AVANÇA de la Fundació de la UdG: Innovació i Formació: ofereix gratuïtament atenció i orientació personalitzada, formació i
intermediació per aconseguir la inserció laboral. El termini d’inscripció és fins el dia 1 de març de 2016.
Recordatori: 6a edició dels Debats en Treball Social i Política Social "Racismes: dinàmiques socials i estratègies de confrontació". Girona, 3, 10 i 17
de març de 2016. Acte coorganitzat per DIXIT Girona
Recordatori: Els propers dies 3 i 4 de març de 2016, l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) celebrarà el I Congrés en matèria de violència
masclista, organitzat conjuntament entre la Comissió del Torn d’Ofici, la Comissió de Dones Advocades i la Secció de Dret Penal.
U

NOTÍCIES DESTACADES
U

El Programa de treball de la Comissió Europea per al 2016
Consellera Bassa: "El treball és la millor política social que podem fer en aquests moments"
Bassa: "Les polítiques socials són garants de drets i han de ser vistes com a inversió social per fer un país per a tothom"
Més d'una cinquantena d'alumnes de Batxibac participen en una jornada a Girona sobre literatura en veu alta
Ensenyament signa un conveni amb Telanto per impulsar la innovació i l'emprenedoria en l'FP
El 10% dels infants assegura ser víctima de bullying segons un estudi de Save The Children
El Casal dels Infants de Salt treballa la interculturalitat
L'Associacionisme i el Voluntariat al Pla de l’Estany 19/2/16
L’Associacionisme i el Voluntariat al Gironès 10/12/15
L'Associacionisme i el Voluntariat a la Garrotxa 4/12/15
L'Associacionisme i el Voluntariat a la Cerdanya 6/11/15
L'Associacionisme i el Voluntariat al Baix Empordà 1/10/15

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
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.bsf@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.bsf@gencat.cat. Gràcies
HU

UH
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