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AVISOS

La coordinadora territorial de joventut a Girona, Anna Prior, acompanya avui a l’alcaldessa de Figueres en l’acte
d’inauguració del curs 2014-2015 del projecte socioeducatiu per a adolescents i joves KSAMEU

S’amplia el termini fins al 30 de setembre per inscriure’s al programa ‘Delegats i delegades en 3D’ que fomenta la
participació als IES de Catalunya

INNOVA'T. Trobada Nacional d'Informació i Orientació Juvenil 2014 organitzada per l’Agència Catalana de la Joventut, el
15 d’octubre a Vic. El termini d’inscripció finalitza el dimarts 30 de setembre.

El web de la Garantia Juvenil: Garantia Juvenil, Ara i aquí

2a edició d’Escena25: amb una aportació de 25 euros, els joves poden assistir a espectacles d’arts escèniques o música
en viu durant els mesos d'octubre i novembre

El dia 1 d’octubre finalitza el termini de la 3a convocatòria anual del programa Erasmus+. Al Web de Jove.Cat es poden
consultar les preguntes més freqüents.

Beques dirigides a tots els estudis posteriors a l'ensenyament obligatori:
Beques per a estudis no universitaris El termini acaba el 30/09/2014
Beques i ajuts per a estudiants universitaris. Els terminis acaben el 15/10/2014
Beques de caràcter general per al curs acadèmic 2014-2015, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (GRAL).
Procediment per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i/o de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits
dels estudis universitaris per al curs 2014-2015 (EQUITAT).
Acreditació econòmica per formalitzar la matrícula universitària sense efectuar-ne el pagament per al curs 2014-2015 (MATRC).

La Plataforma de Bones Pràctiques en l’Àmbit de la Joventut de l’ AcPpJ vol continuar creixent aquest 2014 i fa una crida
per rebre noves propostes fins el 15 d’octubre.

Oberta la convocatòria del XXI Premi Voluntariat per a l'any 2014. L'activitat o projecte s'ha de dur a terme al llarg de
l'any 2015. El termini de sol·licitud finalitza el 30 de setembre de 2014.
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Formacions que organitza la Direcció General per a la Immigració aquesta tardor.
Departament d’Ensenyament: Consulta de resultats de la segona assignació de l’Acredita’t. Període de reclamació fins dimarts 30 de setembre.
Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Celrà tornar a posar en marxa la Brigada Jove, una iniciativa que té per objectiu donar una primera experiència
formativa i laboral al jovent celranenc d’entre 16 i 24 anys. Sol·licituds fins al 30 de setembre de 2014
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Blanes, ha convocat la 8è edició del Concurs de Relats Breus per a Joves Bolleré, per a joves de 12-14 anys i
15-29 anys. Els relats podran presentar-se de l’1 al 13 d’octubre de 2014.
Ivàlua organitza un Workshop per a ajuntaments sobre avaluació de polítiques públiques en l’àmbit local. Palau Macaya, 2 d'octubre de 2014
Beques per a estades a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea. Termini de sol·licitud fins el 3/10/14
El Consell Nacional de la Joventut, amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones, organitza el Curs "Perspectiva de gènere i moviment
associatiu", a l’espai jove de la Morralla de Blanes, dissabte 4 d'octubre de 2014, de 10h a 14h i de 16h a 20h. Inscripcions online fins el 29 de setembre.

1/3

La Fundació Ramon Noguera torna a organitzar un Shopp Out a Girona el 8, 9, 10 i 11 d’octubre, de 10 a 21h, al Polígon del Mas Xirgu. Primeres marques
fins al 70% de descompte.
DIXIT Girona dóna veu a diversos professionals de l'àmbit de la joventut a la jornada "Joves, oblidats i culpabilitzats? Trajectòries de transició de la
població juvenil", el proper 10 d’octubre, de 10 a 13h, al DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials (Girona).
35è Concurs de Joves Compositors, 2014 – Premi Internacional Frederic Mompou, Barcelona. Data límit de presentació: el 10 d'octubre de 2014.
L’Ajuntament de Girona convoca el 2on Concurs de relats de terror de La Marfà adreçat a joves entre 13 i 30 anys. Els treballs es poden enviar fins a les
20h del dia 10 d’octubre del 2014.
El Servei de Formació i Selecció per a l’Administració Local de l’EAPC està elaborant el Pla de formació 2015 adreçat al personal de les administracions
locals de Catalunya. Fins el 15 d’octubre es pot contestar el Qüestionari de necessitats formatives per a les administracions locals 2015 a través
d'un formulari en línia.
32a Jornada de Polítiques Locals de Joventut de la Diputació de Barcelona: El voluntariat en la construcció de la trajectòria vital dels joves. El
divendres 24 d’octubre, al matí, a l’Espai Francesca Bonnemaison. La inscripció a les jornades és gratuïta, i s'acceptaran d'acord amb la disponibilitat de
places.
L’Escola EFA, de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (ACELLEC) proposa un curs on-line, adreçat a professionals de
joventut: Les Claus de Les Polítiques de Joventut- On-Line.
El Departament d'Ensenyament convoca les proves per a l'obtenció de títols de tècnic o tècnica i tècnic o tècnica superior de determinats cicles
formatius de formació professional inicial perquè les persones que s'han format al llarg de la vida, dintre i fora del sistema educatiu, o que han volgut
adquirir, actualitzar i completar coneixements i competències, tinguin l'oportunitat d'obtenir directament el títol de formació professional corresponent.
Període d'inscripció: a partir de les 9 hores del 3 a l'11 de novembre de 2014.
Jornades Regionals ERASMUS+: “Yacimientos de iniciativas, experiencias y nuevas oportunidades en el ámbito de la Juventud”, organitzades pel
Centre d’Alt Rendiment (CAR), Los Narenos, Los Alcázares, Murcia ,el 5 i 6 de novembre. Allotjament cobert per l’organització. Inscripcions online fins al
19 d’octubre.
Trobada Europea de Mentoria Social, dirigida a mentores i mentors que acompanyen a persones en risc d'exclusió social, el 8 de novembre de 2014, al
Palau Macaya Obra Social “La Caixa”, a Barcelona. Inscripció online gratuïta
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) convoca els XII Premis el CAC a l’escola, amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu fomentar la competència en comunicació audiovisual als centres escolars. Termini fins el 9 de març de 2015.

NOTÍCIES DESTACADES

Presenten a Barcelona l’associació Moviment Jove per reivindicar el paper que ha de tenir la joventut dins la societat catalana
Nou formulari d'Assessorament de la Casa de la Música des d'on músics, entitats, tècnics i programadors poden fer les consultes
Promoció Especial als nous usuaris dels Bucs de l’Espai Marfà
Nou curs 2014-2015: més alumnes, més professors i moltes millores
Empreses - Formació professional dual
Acredita't
El web d’acollida a Catalunya és una iniciativa de la Direcció General per a la Immigració del Govern de Catalunya per donar informació bàsica a totes les
persones que acaben d’arribar a Catalunya o que pretenen fer-ho.
La Direcció General per a la Immigració posa a l’ abast dades i informació que us ajuden a trencar estereotips i malentesos.
Actualització del mes de setembre dels Directoris de centres educatius
T'ho expliquem: les 5 preguntes més freqüents de l’estiu als SIJs de Catalunya

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
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l’alta com a subscriptor enviant una petició a joventut.girona.bsf@gencat.cat. Gràcies
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