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Pla de Govern XI legislatura

Trobada de Xarxa dels professionals de joventut dels ens locals de les comarques gironines, el 26 de maig de 2016, de 10 a
14h, a la Casa de Cultura de Girona, sota el títol "Eines per a la participació i la dinamització juvenil. La Viqui Guia Jove de
prop". Inscripcions fins el 23 de maig.

Recordatori: Dilluns 2 de maig acaba el termini d’inscripció a la Càpsula formativa “Trastorns de la Conducta Alimentària
entre adolescents i joves” organitzada per l’Agència Catalana de la Joventut. La sessió de Girona serà el 15 de juny a Can
Gruart de Vilablareix, de 10 a 14h.
Vídeos: Consells del Departament de Salut sobre els Trastorns de la Conducta Alimentària

#SOMJOVES, el nou vessant social del Carnet Jove
L’app del Carnet Jove incorpora la secció #SOMJOVES com a porta d’entrada als diferents serveis de la Generalitat que et
poden ajudar a créixer a nivell professional, acadèmic i personal.

El dimecres vinent, 4 de maig, finalitza el termini de sol·licitud de les 10 beques d'inserció professional que ofereix Carnet
Jove
Del 9 al 27 de maig es podrà visitar als Químics Espai Jove de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Girona l’Exposició
Beca Carnet Jove Connecta't al Disseny de 2015

Convocatòria de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats que realitzen projectes i
activitats en l’àmbit de la joventut. El termini de presentació de sol·licitud comença el dia 9 de maig i finalitza el dia 28 de
maig

Obertes les inscripcions al #3CCAV, que tindrà lloc el 20 de maig. Les places són limitades i el procés d’inscripció es
tancarà el 10 de maig

Estiu És Teu (colònies de la Generalitat dels 5 al 16 anys): un cop finalitzat el període de preinscripcions i realitzat el
sorteig públic, es poden consultar les places lliures i inscriure’s
A partir del 3 de maig també es podran consultar les places lliures al camps de treball de la Generalitat de Catalunya per a
tots i totes les joves que estan en llista d’espera

Oberta la preinscripció al Màster Interuniversitari en Joventut i societat (MIJS) 2016-2017. La 9a edició del MIJS començarà
a la tardor

Inscripció reduïda fins al 30 de maig al Congrés Internacional - XXIX Seminari Interuniversitari de Pedagogia Social:
Pedagogia social, joventut i transformacions socials, que acull la Universitat de Girona i que tindrà lloc del 14 al 16 de
setembre 2016 a l’auditori Palau de congressos de Girona

El Jove.cat al portal Participa: resultats i compromisos de l’enquesta que es va fer fa uns mesos per millorar els continguts
del Jove.cat

Pròrroga del programa extraordinari per als aturats de llarga durada. Poden beneficiar-se’n les persones que ho sol·licitin
fins al 15 d’abril de 2017
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
“Fiesta del Cine” els dies 9, 10 i 11 de maig, per tan sols 2,90 € cada entrada.
El servei públic d'ocupació danès "Workindenmark" i "EURES Espanya" organitzen un procés de selecció per a la companyia del sector bio-farmacèutic.
El procés de selecció tindrà lloc a Madrid el dia 10 de Maig i a Barcelona el 12 de maig. La data límit per enviar el CV i carta de presentació és el dijous 5 de
maig.
Premis als treballs de recerca en turisme de Batxillerat convocats per la Fundació Gaspar Espuña-CETT. Termini de presentació el dia 6 de maig de 2016
Subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la mobilitat d’artistes per a actuacions fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques i la música
2016. El termini de presentació de les sol·licituds és fins al 9 de maig de 2016.
X(P)RIMENTA 2016. Concurs adreçat a professors i alumnes de Primària, ESO, batxillerat i cicles formatius que vulguin fer experiments interessants i que els
filmin en vídeo. Els millors treballs s’incorporaran al portal “Recerca en acció” i hi haurà premis tant per als alumnes com per al professorat. El termini per
presentar els vídeos acaba el 10 de maig.
Artsy, la plataforma de projectes culturals de Movistar, llança un nou format per a grups que vulguin produir el seu disc i donar-se a conèixer. Es
premiarà al guanyador amb la producció del seu disc i donant-li suport en la seva promoció. A més, gràcies a la col·laboració del Festival Cruïlla, el primer
guanyador d’aquest nou format tocarà en viu a l’edició 2016 que se celebrarà els dies 8, 9 i 10 de juliol al Fòrum de Barcelona. El jurat d’Artsy es reunirà el 15
de maig .
L'European Youth Card Association (EYCA), en col·laboració amb la Comissió Europea, ha convocat la segona edició dels Premis Carnet Jove Europeu
SVE (European Youth Card EVS Awards) com a reconeixement a la tasca que desenvolupen les persones que realitzen un servei voluntari europeu (SVE) en
el marc del programa Erasmus +: Joventut en Acció. Consisteix en filmar un vídeo de 60’ sobre l’experiència de SVE i pujar-lo a la pàgina web dels Premis.
Les quatre històries més votades fins a 15 de maig de 2016 seran les guanyadores.
Premis Estatals al Voluntariat Social 2016, convocats pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El termini de presentació acaba el 17 de
maig de 2016.
INSPIRACIÈNCIA. Concurs de relats d’inspiració científica amb dues categories de participació: adults (a partir de 18 anys) i joves (de 12 a 17 anys). És un
projecte de la Unitat de Cultura Científica de la Delegació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a Catalunya i l’Institut de Ciència de
Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC). Es poden presentar relats fins el 19 de maig.
1r Concurs de curts contra l'homofòbia; Implica't! , organitzat des de la Comissió Educativa del Casal Lambda. Dirigit als alumnes de tots els centres
educatius de secundària, batxillerat i cicles formatius, així com als casals i entitats de joves de Catalunya. Es pretén fomentar la realització de curtmetratges al
voltant de temes relacionats amb la violència homòfoba o qualsevol mena de discriminació per raó de l’orientació sexual o identitat de gènere. La data màxima
per presentar el curtmetratge i el material documental és el 20 de maig de 2016.
9a edició dels Premis d'orientació acadèmica i professional, que tenen l'objectiu de fomentar la creativitat en el disseny de propostes d'orientació. El
termini de lliurament dels originals acaba el 30 de juny de 2016 a les 24.00h
Recordatori: Carnet Jove ja té Instagram. Compartint #experienciesCJ es pot guanyar un cap de setmana per a dues persones
Recordatori: Obert el període d’inscripció als Cursos d’informadors i orientadors, assessors i avaluadors del procediment de reconeixement de les
competències professionals adquirides per experiència laboral (Acredita’t). El termini finalitzarà el diumenge 1 de maig, a les 14h
Recordatori: Festa Viu21Música: La convocatòria per als grups que vulguin tocar a Girona el Dia de la Música (21 de juny) estarà oberta fins al 4 de maig
Recordatori: Concurs de cartells Festa a la Nit 2016 a Palafrugell. Les propostes s’hauran de lliurar a l’Àrea de Joventut, com a màxim el 6 de maig de
2016.
Recordatori: Càsting de models per participar a la 2a edició de la setmana de la moda de Girona, GiModa. GIRONA: Centre Cultural La Mercè. Dissabte,
30 d’Abril d’11’00 a 14’00 i de 16’00 a 20’00 h. OLOT: Museu de la Garrotxa. Dissabte, 7 de Maig d’11’00 a 14’00 i de 16’00 a 20’00 h. I TORROELLA DE
MONTGRÍ: Can Quintana. Dissabte, 14 de Maig d’11’00 a 14’00 i de 16’00 a 20’00 h. Cal consultar els requisits de participació

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
4a edició de “La fam no fa vacances”, campanya de recollida d’aliments bàsics per aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin
ajuda alimentària durant l’estiu.
Calendari de curses i marxes populars 2016
Sessió informativa de presentació de la convocatòria d'ajudes a la mobilitat d'artistes per a actuacions programades a l'exterior en l'àmbit de les arts
escèniques i la música de l'Institut Ramon Llull, organitzada a l’Espai Marfà de l’Ajuntament de Girona, el dilluns 2 de maig a les 11h. Activitat grauïta. Cal
inscripció prèvia.
La Fundació Pere Tarrés organitza el dinar-conferència-col·loqui: Conferència "Les polítiques socials i de treball: un sol eix", el 6 de maig, de 14.00 a
16.15, a l’Alberg Pere Tarrés Numància de Barcelona, amb la presència de Hble. Sra. Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.
Deslimita’m 2016, trobada de teatre social per a joves. La Fundació La Roda d’Accions Culturals i del Lleure organitza la IX mostra de Teatre Social per a
Joves, que tindrà lloc el proper dissabte 7 de maig, al teatre BARTS de Barcelona, on pots col·laborar assistint gratuïtament.
Amb motiu del 20è aniversari del Servei de Voluntariat Europeu, el dilluns 9 de maig, Dia d'Europa, a partir de les 18:00 hores, se celebrarà una trobada
digital sobre el SVE en el qual una experta explicarà en què consisteix, alhora que dos voluntaris compartiran les seves respectives experiències amb
l'objectiu de donar a conèixer més el programa així com de respondre als dubtes que els joves plantegen.
Curs a Girona: "Refugiades: Origen i causes de l'exili sirià i d'altres refugiades oblidades" organitzat per la Coordinadora de ONGs solidàries. Serà els
els dimecres 11, 18, 25 de maig i 1 i 8 de juny, de 16.30 a 20.30h a l'Espai de Solidaritat. La inscripció cal fer-la abans del 9 de maig
La Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona organitza el Seminari internacional "Èxit, fracàs i abandonament
escolar: factors polítics, institucionals i subjectius", el 12 i 13 maig de 2016.
Curs "Cartells i tríptics: com ha de ser la comunicació gràfica adreçada als joves" organitzat per l’ Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, el
19 i 27 de maig, de 9.30 a 14 h, al Consell Comarcal de l'Anoia (Igualada). Inscripcions fins l’11 de maig
Jornada de formació sobre aprenentatge servei organitzada per la Direcció General de Joventut (DGJ), el 20 de maig de 2016, de 10 a 14 h, a la seu de la
DGJ. Inscripcions fins el 17 de maig.
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Curs "Joves i xarxes: planifiquem per augmentar l'impacte de la comunicació" organitzat per l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, el 31 de
maig i 7 i 21 de juny de 2016, de 9 a 14 h, a Badiu Jove (Badalona). Inscripcions fins el 23 de maig.
Recordatori: Eines i estratègies d'innovació per a l’impuls de l’associacionisme infantil. Barcelona, 4, 11, 18, 25 de maig i 1 de juny de 2016, de 09.00h
a 14.00h. Preinscripció online
Recordatori: 6 de maig - Cicle Connexions. Joves de nit: propostes d'oci alternatiu, organitzat per la Diputació de Barcelona. Cal inscripció online.
Recordatori: Formació CP'AC 2016 - Cursos totalment subvencionats per a aturats i/o treballadors
Recordatori: Cursos gratuïts - CIFO SALT - 1r semestre – 2016. Formació per a l’Ocupació per a persones en situació de desocupació o en actiu inscrites a
les oficines del soc
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NOTÍCIES DESTACADES
U

Butlletí E-Joventut núm. 54: l'Aprenentatge Servei
Butlletí JOVE.CAT, núm. 197, abril 2016
Butlletí d'Inf@ncia, núm. 94
Enquesta de Població Activa (EPA) del primer trimestre de 2016
Polítiques educatives: Pla de Govern XI Legislatura
Joventut escollida com a nou membre de l’executiva de l'Agència Europea d'Informació i Assessorament Juvenil (ERYICA)
L’exposició “Sex o no Sex 2” contribueix al foment dels hàbits saludables per reduir conductes sexuals de risc
Novetats laborals i de la seguretat Social per a l’any 2016

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
Taula de Referents Europa Jove de Girona
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.tsf@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.tsf@gencat.cat. Gràcies
HU

UH
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