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AVISOS
U

U
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Consells i propostes per gaudir del Carnaval

Fins el 8 de febrer a les 12h estan obertes les preinscripcions al programa Vacances en família 2016

Post Meeting Be Youth Worker Today. Dilluns 15 de febrer es convoca una sessió de treball a partir de les 12h

Dilluns 8 de febrer acaba el termini de convocatòria d’artistes d’Inund’Art 2016, 11a Trobada i Mostra d’Art
Multidisciplinari, que se celebrarà a Girona del 3 al 5 de juny de 2016
L'última guanyadora de la menció "Art Jove" de la mostra Inund'ART 2015, Anna Fando, exposa a la Sala d'Art Jove de la
Generalitat del 28 de gener al 10 de febrer

Proves anuals per completar l’ESO (alumnes que no l'han obtingut en finalitzar l'etapa). Període d’inscripció de l’1 al 15
de febrer

Ja està disponible l’informe trimestral de l’OCJ sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya, elaborat amb
les dades del 4t trimestre de 2015 de l’Enquesta de població activa (EPA).

La Guia per al desenvolupament operatiu de la qualitat de l'atenció jove de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
estableix un marc comú d’actuació

Guia de recomanacions per a la implementació del Protocol de Prevenció sobre drogues ASA ( alternativa a la sanció
administrativa). Programes educatius per menors d’edat.

Entitats: Novetats fiscals per a l'any que arrenca!
A partir de l’1 de febrer ja es pot presentar el model 347

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
Obert el període de presentació de Contribucions fins al 20 de febrer de 2016

L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut obra una nova convocatòria per a la recollida de
bones pràctiques en l’àmbit de la joventut. El termini per a presentar propostes finalitza el 29 de febrer.

Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge

Calendari de convocatòries de finançament anuals
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
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.
Concurs de Micropoemes – “femrimes femgraff” dins el marc dels actes del Dia Internacional de la Dona 2016 de l’Ajuntament de Barcelona. Termini de
presentació fins el 13 de febrer.
Convocatòria oberta per a la presentació de candidatures als Premis Digitals E-TECH 2015. promoguts per l'AENTEG per reconèixer les millors
iniciatives gironines en el camp de les noves tecnologies. El termini de presentació de candidatures finalitza el 13 de febrer de 2016.
Dilluns 1 de febrer s’obre el període d’inscripcions al DESTACA’T 2016, Concurs Música Jove de grups emergents de les Comarques Gironines. El
grup guanyador tindrà l’oportunitat de de tocar en el marc de l’Acampada Jove que se celebrarà a Montblanc durant el juliol. Els grups que hi vulguin
participar tindran temps per apuntar-s’hi fins el 15 de febrer.
La Fundació A.M.A. convoca 11 beques per a ajudes de formació de postgrau per a joves veterinaris. Inscripció fins al dia 16 de febrer del 2016.
Programa Crece: Ofereix assessorament, mentoring i finançament a projectes innovadors de gran impacte i en fase de creixement. Fins el 18 de febrer de
2016.
La Fundació Carulla convoca la 2a edició del Premi Lluís Carulla destinat a impulsar projectes culturals en els diversos àmbits de la llengua, les arts i el
pensament. Es tracta d’un premi únic, dotat en 100.000 €, i vol ser una aportació innovadora que contribueixi a l’enfortiment i la modernització de la cultura i
la societat catalanes. El termini de presentació acaba el dia 16 de març de 2016.
La Fundació Antonio Gal·la per a Joves Creadors convoca 18 de places d'allotjament i manutenció a la seu de la Fundació a Còrdova, amb
l'objectiu de donar suport i promoure la tasca creativa de joves artistes en diferents modalitats. El termini de presentació finalitza el 31 de març de 2016
Premi Everis emprenedors 2016: Aportació de 60.000 euros a la iniciativa que aporti l’explotació d’una innovació tecnològica, de gestió, social o
ambiental. Fins el 31 de març de 2016 a les 15 h.
L'Obra Social La Caixa convoca subvencions d’acció social a l’àmbit rural, amb la finalitat de donar suport a projectes d’intervenció social per la
millora de la convivència ciutadana i la cohesió social i a projectes socioeducatius que contribueixin a la promoció de salut, a la prevenció de la violència i a
la igualtat d’oportunitats. El termini de presentació de la sol·licitud, del formulari del projecte i de la documentació complementària s'inicia el dia 31 de març i
s'acaba el 20 d'abril de 2016.
La Fundació ARQUIA convoca 25 beques per a realitzar pràctiques professionals en estudis europeus d'Arquitectura, al Ministeri de Foment (Direcció
General d'Arquitectura Habitatge i Sòl) i a la Fundació Metrópoli. El període d'admissió de sol·licituds finalitza el 30 d'abril de el 2016 a les 12h del migdia.
Recordatori: Concurs INTRO 2016. El Concurs de Música Emergent de Girona té obert el termini de presentació de propostes fins el 30 de gener.
Recordatori: Ajuts per a sufragar les despeses de la matrícula a la prova d'acreditació, a aquells estudiants que inicien per primera vegada estudis de
grau el curs 2014-2015 i s'hagin presentat a la prova CLUC durant aquest curs, i l'hagin superat amb un nivell de coneixements de B2. LINB2_A. Termini
fins el 30 de gener de 2016
HU

Recordatori: V convocatòria del Programa “Becas Santander CRUE CEPYME, Prácticas en Empresas”. El termini finalitza el 31 de gener de 2016
Recordatori: Des de l'Institut Català de les Empreses Culturals s'obre convocatòria per donar suport pluriennal al desenvolupament de projectes de
dansa i de circ de caràcter professional. El termini de sol·licitud finalitza el 4 de febrer.
Recordatori: Inscripcions a la Borsa de treball de personal docent del 18 de gener al 8 de febrer
Recordatori: Pràctiques professionals: V Edició de JUMPING TALENT, un projecte d'ocupació a nivell estatal en què participen 12 de les empreses més
importants de l’Estat per captar el millor talent universitari: Banco Santander, Everis, Vodafone, Saint Gobain, Psa Peugeot Citroën, KPMG, Mediaset, Ernst
& Young, LG, J & J Family of Companies, Leroy Merlin i CB Richard Ellis.
Recordatori: Oferta cursos subvencionats de la Fundació Catalana de l’Esplai per a treballadors /es en actiu, adreçats a millorar les competències
professionals.
Recordatori: Formació CP'AC 2016 a Girona. Cursos subvencionats.
Recordatori: Obertes les inscripcions als cursos subvencionats de la Fundació Paco Puerto dirigit a treballadors ocupats/des i aturats/des.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
De l’1 de febrer al 24 de febrer es pot visitar l’exposició Sota Pressió a Els Químics Espai Jove, organitzat per Salutacció (Taula Jove de Salut de
Girona). L'exposició vol facilitar eines per identificar la pressió social, estratègies per fer-hi front i propiciar la reflexió sobre la presa de decisions en
situacions de grup i la seva influència sobre l'ús de drogues i l'aprofitament del temps d'oci. Activitat gratuïta.
Sessió Formativa sobre Suggeriments pràctics per dissenyar el CV i la carta de presentació organitzada per la Borsa de Treball de la UdG el 2, 3 o 5
de febrer al Campus Montilivi, de 12 a 14h, Cal inscripció prèvia.
Sessió Formativa sobre Com superar un procés de selecció. El procés de selecció des de la perspectiva de l’empresa organitzada per la Borsa de
Treball de la UdG el 4 de febrer, a les 12h, a la Sala de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, Cal inscripció prèvia.
Dijous 4 de febrer, de 19 a 21:30h, l’Oficina Jove del Gironès (Estació Espai Jove) organitza la segona sessió de mobilitat internacional dirigida a les
entitats dins el marc del 3r cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón”. Sessió gratuïta. Cal inscripció.
DIXIT Barcelona organitza la conferència "El repte d’entrenar les famílies en competències parentals" el proper 4 de febrer, a les 17h. Cal inscripció
prèvia.
El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya organitza el curs de 20h “Estratègies educatives per a la intervenció comunitària amb
joves” que tindrà lloc a CEESC Barcelona els dies 11, 18, 25 de febrer, 3 i 10 de març, de 10 a 14h. Aquest curs no és gratuït però compte amb diverses
possibilitats de descompte. Cal inscripció.
El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya organitza el curs de 20h “L'Educador Social i la seva intervenció en el camp de les addiccions
que tindrà lloc a CEESC Girona els dies 15, 22 i 29 de febrer, 7 i 14 de març, de 16 a 20h, Aquest curs no és gratuït però compte amb diverses
possibilitats de descompte. Cal inscripció.
Recordatori: CodeMob és un projecte dissenyat per millorar l'adquisició de competències digitals. Contempla tant el desenvolupament de
competències digitals de joves desocupats així com les competències de dinamitzadors i formadors a través de formacions específiques per cada col·lectiu.
Si s’està interessat cal donar resposta a l’enquesta del Web abans del 31 de gener del 2016.
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Recordatori: VII Congrés Estatal d’Educació Social a Sevilla, el 21, 22 i 23 d’abril, sota el lema “A més educació social, més ciutadania: la professió com
a impulsora de la transformació social”. El termini de presentació de comunicacions finalitza el 31 de gener de 2016.
Recordatori: Taller de Dj per als més joves organitzat per l’Escola de Música Avançada i so Eumes el proper dissabte 6 de febrer, de e 09:30 a 13:30 h.
Places limitades. Cal inscripció. Preu de 50€
Recordatori: Estades als Estats Units per a joves i adolescents de Young Life. Es farà una reunió informativa del programa el dia 19 de febrer al Centre
juvenil El Garatge de Banyoles, a les 20:30h.

NOTÍCIES DESTACADES
U

U

Butlletí JOVE.CAT, núm. 194, gener 2016
Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 145
Dolors Bassa: "Valorem les dades de l'EPA amb un optimisme moderat i responsable, però amb més de 600.000 persones a l'atur no podem estar
satisfets"
La Generalitat signa un conveni marc amb CCOO de Catalunya per facilitar l'avaluació i acreditació de les competències professionals dels
treballadors
Consolidació de la col·laboració entre el Programa Òmnia i el SOC. La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària i el Servei d’Ocupació de
Catalunya van signar un protocol de col·laboració per coordinar derivacions bidireccionals de persones treballadores desocupades entre les oficines de
treball i els Punts Òmnia.
Les noves formes de delinqüència juvenil analitzades en la VI Jornada de Criminologia, que van organitzar el CEJFE i la UOC
El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2016, amb novetats com l'Enquesta de violència masclista i la de condicions de
treball
La consellera d'Ensenyament destaca la cohesió i la lluita per l'èxit escolar dels més desafavorits com una de les prioritats de la legislatura
Jané: "L'ús inadequat del mòbil mentre conduïm causa morts i ferits greus"
El film 'Pànic' s'estrena aquest divendres a 25 sales en català

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
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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