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AVISOS

Estiu: consells i recomanacions per treure profit de l’estiu (activitats, seguretat, beques i ajuts, ...)

Publicada al Tauler electrònic d’anuncis de la Generalitat la Proposta provisional de resolució de la convocatòria
ordinària d'entitats 2015 del Departament de Benestar Social i Família

Des d’avui, els estudiants poden consultar el resultat de les proves d'accés a la universitat (PAU)
Gairebé un 97% dels estudiants presentats supera les proves d'accés a la universitat (PAU)
Recordatori: El divendres vinent 3 de juliol acaba el termini de la preinscripció universitària

Recordatori: organitzar i notificar activitats d'educació en el lleure
Qüestions més freqüents sobre activitats amb menors d’edat
Recomanacions per als menús de campus esportius i casals d’estiu 2015
Recomanacions de la Generalitat a tenir en compte en les activitats de lleure educatiu en referència a la vacunació dels
participants

GUIA DE RECOMANACIONS sobre el consum d’alcohol i altres drogues en les festes locals” i el DECÀLEG “10
Recomanacions sobre el consum d’alcohol i altres drogues en les festes locals

Dimarts 30 de juny acaba el termini de preinscripció a l’Oasis, 1a Trobada d’adolescents LGTB

El Consell Català del Moviment Europeu ha concedit un dels diplomes del Dia d'Europa al Consell Comarcal de la
Garrotxa per la feina que es porta a terme des del Servei de Joventut

EU_Go!, un joc social de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona que dóna a conèixer les opcions de
mobilitat pels joves en qüestions d’educació, formació i treball.

Recordatori: Fins al 3 de juliol, i en el marc de celebració dels 10 anys d’Inund’Art, es pot visitar l’exposició dels
Guanyadors de la menció d'Art Jove Inund'Art al Centre Cultural la Mercè de Girona

Xarxanet.org vol saber l'opinió dels seus visitants i usuaris per tal de continuar millorant el portal. Només per col·laborar
i omplir el qüestionari entraràs en el sorteig de 2 lots solidaris d'Oxfam Intermón.

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Vídeos treballcat de Garantia Juvenil
Subvencions a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb representació parlamentària convocades pel Departament
de Justícia. El termini acaba el 7 de juliol.
Recordatori: 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 Sisena Edició dels Premis ‘Contes Breus sobre Europa 2015’. Categoria joves (entre 12 i 17
anys) i categoria adults (a partir de 18 anys). El termini de presentació de les obres acaba el 30 de juny de 2015 a les 14.00 hores.
Recordatori: Oberta la convocatòria de subvencions adreçada a actors de la cooperació catalans i dels països socis per la transformació social,
corresponent a l’any 2015. Aquesta és la primera convocatòria que es regeix segons el nou Pla director 2015-2018, i incorpora un innovador enfocament
integrat de gènere i basat en drets humans (EGiBDH). El termini de presentació de la línia 1 acaba el 10 de juny, i el de la línia 2 el 4 de juliol.
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Recordatori: Ajudes per a participar a l'Aula d'Estiu 'Ortega i Gasset' 2015 de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Termini de presentació de
sol·licituds obert fins el 6 de juliol 2015.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
La Festa de l'Associacionisme Jove Català del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya se celebra avui 26 de juny a les 21h al Passeig de Sant
Antoni de Barcelona (entre l'Estació de Sants i el Parc de l'Espanya Industrial).
2ª Edicio Campus Emprenedors del Forum Imagina: dirigit a joves des de 4t d’ESO fins a 23 anys, del 29 de juny fina el 10 de juliol, de 9:30h a
13:30h, al Centre de formació Integrat Ferran Sunyer de Figueres. Curs gratuït.
Preinscripció per a l’educació d’adults: Els alumnes nous han de presentar la sol·licitud de preinscripció del 22 al 29 de juny
Ludivers: El joc torna a ser el protagonista de les places i del Barri Vell de Girona en la segona edició del Ludivers, del 25 al 28 de juny
IX Jornada Cocaonline: 'Drogues: Nous hàbits, noves plataformes, noves maneres de comunicar', el dimarts 30 de Juny 2015, de 9 a 14h, a la Sala
d'actes de l'Edifici Salvany (c/ Carrer de Roc Boronat, 81-95 de Barcelona). La matrícula és gratuïta. La inscripció al curs s’ha de realitzar abans del 29 de
juny, emplenant un formulari on line.
Què i com s’estudia a la UOC (Universitat Oberta de Catalunya): Sessió informativa a l’Oficina Jove de l’Alt Empordà, el dimarts 30 de juny a les 18:30h
El proper dimecres 1 de juliol se celebra l’acte de lliurament dels 33ns Premis Civisme, el 22è Premi Voluntariat i l’acte d’inauguració de la 16a
edició de l’Escola d’Estiu del Voluntariat. L’acte tindrà lloc a les 18:30 h a la sala Moragues de El Born, Centre Cultural (Pl. Comercial, 5) de Barcelona.
Et convidem a mullar-te per l’esclerosi múltiple: El proper diumenge 12 de juliol la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) celebrarà la XII edició del Mulla’t
per l’esclerosi múltiple en més de 600 piscines arreu de Catalunya.
Edició d’estiu de la Guia del Club Girona Cultura
Recordatori: Formació gratuïta en TIC per a joves en atur del Proyecto Universidad Empresa (PUE). 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.
Hi ha cursos dirigits a joves menors de 30 anys i uns altres dirigits a menors de 25 anys. Es realitzen entre els mesos de juny a setembre
Recordatori: Descobreix el misteri d'aquest estiu: Wha't app a crime. Iniciativa de GRA. Equipament Juvenil. Servei de Joventut. Primer joc de pistes
mitjançat l'aplicació Whatsapp per tal de descobrir un crim que s'amaga per la ciutat. Les inscripcions es podran fer fins el 2 de juliol a les 24 h. La
presentació del joc serà el dilluns 6 de juliol a les 19 h al Gra. Equipament juvenil.

NOTÍCIES DESTACADES
Butlletí JOVE.CAT, núm. 188, juny 2015
Butlletí E-Joventut. Número 48, juny de 2015: Riscos en l’ús de dispositius amb pantalles i xarxes socials
Butlletí d'Inf@ncia, núm. 87, juny 2015
El 3.893, número del sorteig del “Vacances en Família” pel període de setembre a febrer de 2016
Uns 221.000 infants i joves participaran aquest estiu en unes 4.300 activitats de lleure arreu de Catalunya
El Govern aprova el currículum de l'educació primària que suposa un salt en l'avenç de l'aprenentatge per competències
El Consell Català de Formació Professional celebra la seva X Jornada
La Fundació Pere Tarrés impulsa per primera vegada a Catalunya un Cicle formatiu de grau superior d’animació sociocultural i turística en format
dual
Es lliuren els premis del programa “Classe sense fum” en què han participat més de 4.300 alumnes de tot Catalunya
Les vacunes, o la falta de vacunació, segons Metges sense Fronteres
La Fundació Comtal ha posat en marxa la campanya #emdicBenjamin per recaptar fons per fer que infants i joves en situació de vulnerabilitat
tinguin un futur millor.

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
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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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