PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

27/03/2015

AVISOS

Canvi horari i Diumenge de Rams

Benestar Social i Família obre la CONVOCATÒRIA de subvencions a entitats per a l'exercici 2015 amb un import de
gairebé 170 milions d'euros. Les sol·licituds s’hauran de presentar entre l’1 i el 20 d’abril per via electrònica
Aquesta convocatòria inclou els Programes per a dur a terme projectes i activitats en l’àmbit de la joventut. Sol·lictud
telemàtica.

Demà dissabte 28 de març, a les 13h, el director general de Joventut, Toni Reig, l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira i
Brosel i el president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Ramon Moliner i Serra, inauguraran la nova Oficina Jove de la
Cerdanya, a l’actual Local Social Jove de la plaça Regne de Mallorca, s/n

Dimarts 31 de març, a les 10h, a Palafrugell, l’AcPpJ organitza la Jornada de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut
2015 a la demarcació de Girona, sota el títol "La gestió participativa com element clau". Inscripcions online.

En breu es publicaran les bases de les Beques Carnet Jove, del Programa Coonecta’t de l’Agència Catalana de la
Joventut. Deu convocatòries dotades amb 5.000 euros cadascuna, amb l’objectiu de facilitar als i les joves l’accés al món
professional. Es podran sol·licitar fins el 27 de maig

10 Edició de l’EXPOJOVE el 15-16 d’abril
Díptic Expojove 2015
Recull d'infografies: com accedir als ensenyaments del sistema educatiu

Dilluns 30 de març és el darrer dia per a realitzar la preinscripció a l’Estiu és Teu 2015
La preinscripció als Camps de Treball 2015 per a joves catalans es podrà fer del 13 d’abril a les 12 de migdia i fins al 20
d’abril a les 12 de migdia

Avui 27 de març acaba el primer període de preinscripció al Màster Interunivesitari en Joventut i Societat 2015-2016, i
s’obre el segon període fins el 15 de maig

Previsió de les dates: Calendari escolar per al curs 2015-2016

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
El Departament d’Ensenyament obre el termini de consulta i modificació de les dades de la borsa de treball del personal docent del 23 al 31 de març.
Les persones interessades poden modificar en línia les dades que consten a la borsa de treball de personal docent interí o substitut. L'actualització de les
dades té efecte immediat en els nomenaments telemàtics.
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. Els cursos inclouen certificacions oficials d’Oracle reconegudes a nivell empresarial. Les
inscripcions ja estan obertes i les places són limitades.
Concurs de relats de Sant Jordi organitzat per CINC, Centres de Negocis i Assessoria. Premi de 500 euros. El certamen estarà obert fins el proper 15
d'abril
Subvencions per a la creació de públics per a la cultura, convocades pel Departament de Cultura. El termini per sol·licitar la subvenció és del 24 de
març al 16 d'abril de 2015, ambdós inclosos. Dues modalitats: a) formació de públics no professionals i b) organització de premis, concursos o gales
d’inauguració de temporada.
Les institucions de la Unió Europea busquen graduats altament motivats i amb talent per cobrir llocs de personal permanent a Brussel·les o
Luxemburg. Data límit d'inscripció: 21 d'abril 2015 a les 12:00 (migdia hora de Brussel·les).
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Concurs de fotografia a twitter #oneseuropa que organitzen ED Girona amb la col·laboració del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, la
Diputació de Girona i l’Ajuntament de Girona, per tal de donar a conèixer els projectes amb finançament europeu que s’han desenvolupat a Girona ciutat en
el període 2007-2015. S’inicia el proper dia 7 d’abril i finalitza el dia 28 d’abril
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha obert la convocatòria 2015 del Concurs de Projectes d’Inclusió Social a l’Alt Empordà amb l’objectiu de fer
emergir iniciatives innovadores en l’àmbit de la inclusió i la cohesió social i finançar projectes en el territori. El termini de presentació de candidatures
finalitzarà el dia 30 d’abril.
Xarxa Eures: PRAN B.V. seleccionarà joves d’ entre 18 i 22 anys per treballar en una empresa d’envasat holandesa de menjar preparat, amanides,
sandvitxos... per a subministrament de càtering a empreses, avions, màquines expenedores, etc. Data límit de presentació de candidatures serà el 30
d’abril de 2015. Lloc i data del procés de selecció: Barcelona, 6 de maig de 2015
L'Ajuntament de Girona convoca una nova edició de la Beca 8 de març, per a promoure la recuperació del llegat històric gironí a través de l’estudi de la
història de les dones que han contribuït a formar-la al llarg dels segles. Presentació de projectes fins el 30 de maig de 2015.
Amb la finalitat de promoure la innovació tecnològica i conèixer les noves aplicacions apps orientades, o que aportin solucions tecnològiques, als ciutadans
o als professionals del sector agrari, alimentari i rural, es convoca el Premi Ruralapps, dotat amb 3.000 euros cadascuna de les dues modalitats. El termini:
de presentació finalitza el 25 de juny de 2015:
Recordatori: la Universitat Europea, a través de la seva Fundació, i en col·laboració amb la International Youth Foundation i la Sylvan / Laurate Foundation,
organitza anualment els Premis Joves Emprenedors Socials. El termini de presentació de candidatures finalitza el 30 de març 2015
Recordatori: la Generalitat obre el termini per participar a les desfilades de la propera edició del 080 Barcelona Fashion, que se celebrarà els dies 29
i 30 de juny i 1 i 2 de juliol de 2015. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el proper 30 de març.
Recordatori: l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert, fins al 31 de març, un termini extraordinari de presentació de
sol·licituds per obtenir l’acreditació del tram de renda familiar i/o d'una beca Equitat per al curs 2014-15. S’adreça als estudiants que no estaven
matriculats a data de 15 d'octubre de 2014 o a estudiants que tinguin un títol universitari oficial de primer cicle i vulguin cursar estudis d'un segon cicle
universitari.
Recordatori: Subvencions de la Diputació de Girona per a ajuntaments i entitats per a projectes de cooperació al desenvolupament. Termini fins el
31 de març 2015
Recordatori: Diputació de Girona: Convocatòria per a l'atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes i activitats culturals d'interès
públic local. Termini fins el 31 de març de 2015
Recordatori: Subvencions de la Diputació de Girona per a ajuntaments i entitats per a projectes de sensibilització. Termini fins el 31 de març 2015
Recordatori: Convocatòria de fins a sis beques del Ministeri d'Educació Cultura i Esport: Beques MECD/Fulbright d’ampliació d'estudis artístics i de
gestió cultural als Estats Units d'Amèrica per al curs 2015/2016. Termini fins el 6 d’abril de 2015
Recordatori: Consell Social de la Universitat de Girona (UdG), amb la col·laboració de la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
(COAC), convoca la 16a i 13a edició, respectivament, dels Premis a Treballs de Recerca d’Estudiants de Batxillerat, amb l’objectiu de promoure la
recerca d’aquests estudiants en totes les àrees de coneixement. El termini d’admissió d’originals acabarà el divendres 10 d’abril de 2015.
Recordatori: Primer concurs “Músiques en Temps de Flors” . La data límit per enviar els projectes és el 10 d’abril de 2015.
Recordatori: la Fundació SEPI convoca les beques corresponents al Programa TELEFÒNICA FP 2015, per tal de facilitar a joves que hagin finalitzat els
estudis de "Tècnic Superior" del CFGS, períodes de formació pràctica com a becaris, en centres de treball de Telefònica. El termini de presentació de
sol·licituds finalitzarà el 10 abril 2015

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Final del Concurs Musical EduKalia MUSIKALIA, el diumenge, 29 de març de 2015, a les 18h, a la La Mirona de Salt. Concurs dels alumnes d’instituts
de secundària batxillerat o FP de les comarques gironines. A la final hi ha arribat 8 grups que tindran l’ oportunitat de tocar 3 cançons en directe.
Jornada Reptes d’intervenció vers l’assetjament sexual en contextos d’oci nocturn i consum de drogues, organitzada per Fundación Salud y
Comunidad, el 8 d’abril, de 9 a 14h, a l’Espai Francesca Bonnemaison (Barcelona)
El proper 9 d'abril, a les 10h, tindrà lloc la I Jornada sobre oportunitats d’ocupació a la Unió Europea per a joves universitaris que tindrà lloc l’Aula
Europa de les institucions europees a Barcelona (Passeig de Gràcia 90)
Cursos d'estiu Cursos de l’Escola Oficial d’Idiomes. Preinscripció telemàtica del 13 de maig a les 9.00 h al dimarts 19 de maig del 2015 a les
23:59h
IV Jornades d’Acompanyament amb Adolescents en medi obert, el 13 de maig, a l’Auditori de Lletres de la Facultat de Filosofia i Lletres de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Jornada de Baden-Württemberg a Barcelona el 22 d'abril de 2015. S’informarà de la disponibilitat de vacants d’ocupació, les possibilitats d’estudiar a
universitats o cursar una formació professional dual a la regió de Baden-Württemberg. La participació a l’esdeveniment és gratuïta. El termini acaba el 12
d’abril de 2015
Els dies 24, 25 i 26 d’abril de 2015 Esplais Catalans (Esplac) organitza l’Esplaiada, la Trobada General d’Esplais Catalans que se celebra cada 3 anys.
Enguany l’acollirà̀ la població de Llagostera.

NOTÍCIES DESTACADES
Nou Butlletí de la Direcció General per a la Immigració, núm. 119, 24 de març de 2015
Nou Butlletí de sumaris, núm. 47, 4t trimestre
Recurs: Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social: Adolescents
UCATx Formació en línia oberta a tothom. Oferta de cursos de les universitats catalanes. MOOC de les universitats catalanes
El secretari d’Empresa i Competitivitat, Pere Torres, participa en la inauguració del XVI Fòrum Industrial a Girona
Héctor Colunga Cabaleiro, Premi Fundació Princesa de Girona Social 2015
Les associacions tenen l'obligació de donar informació als bancs?
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Nota informativa de la Subdirecció General d’Autoritzacions Inicials de Treball: Nou servei d’atenció a consultes sobre requeriments de
documentació en les sol·licituds d’autorització de treball per compte prop
Setmana de la Rumba Catalana, del 10 al 17 d’abril. El centre Europe Direct Girona col·labora en un projecte de promoció i de preservació de la rumba
catalana com a patrimoni musical de l’Espai Català Transfronterer, impulsat per la Casa Musicale de Perpinyà i l’Escola de Música Moderna Girona.

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
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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