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AVISOS

Beques dirigides a tots els estudis posteriors a l'ensenyament obligatori:
Beques per a estudis no universitaris
Beques i ajuts per a estudiants universitaris
Beques de caràcter general per al curs acadèmic 2014-2015, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (GRAL). Acaba el
15/10/2014
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). Acaba el 15/10/2014
Ajuts a l'estudi de caràcter especial denominats Beca-Col·laboració per al curs 2014-2015 (COLAB). Acaba el 15/09/2014
Acreditació econòmica per formalitzar la matrícula universitària sense efectuar-ne el pagament per al curs 2014-2015 (MATRC). Acaba el
15/10/2014

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.

El INJUVE convoca el “Certamen Nacional de Jovenes Emprendedores 2014”. Als deu primers seleccionats els serà
concedit una ajuda econòmica de 25.000 euros. El termini de presentació estarà obert fins al 10 de setembre.

Nova convocatòria del Programa 'Joves per l'ocupació'

Vols obtenir un reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral?

Què és la Garantia Juvenil?
Pla d’ implantació de la Garantía Juvenil
EL CNJC elabora un vídeo que critica la implantació espanyola de la Garantia Juvenil

La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Promoció Econòmica, ofereix un web que pretén aglutinar l’oferta
formativa de millora de l'ocupabilitat a la demarcació de Girona

Obert el segon període de preinscripció al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat per al curs 2014-2015. Fins al 10
de setembre. En aquesta convocatòria es compta amb quatre nous ajuts oferts per la Diputació de Barcelona

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.

Les 10 notícies més llegides durant el 2014 a xarxanet.org!
Els 10 recursos més llegits durant el 2014 a xarxanet.org!

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Festes del Tura 2014 - Olot, del 5 al 9 de setembre
Bus nit des dels pobles del Pla de l’Estany
Oferta formativa prevista per al període Setembre-Desembre de 2014 dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO)
La Fundació Mapfre realitza una convocatòria extraordinària de 200 beques destinades a facilitar l'accés a persones en situació d'atur que desitgin
incorporar-se als cursos e-learning d'especialització en Prevenció en la convocatòria d'octubre 2014. El termini finalitzarà un cop completat el nombre de
places disponibles, considerant com a data límit de sol·licituds l'1 de setembre de 2014.
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La Cambra de Comerç de Girona ofereix un programa de 3 mesos per aconseguir feina a Alemanya. No és necessari coneixement previ de l’idioma
alemany, fins i tot és recomanable que es parteixi des de zero. Estada a la ciutat de Bremen, del 19 de setembre al 12 de desembre del 2014.
Matriculació fins el 3 de setembre.
Hostelling International (HI) organitza el concurs Big Blog Exchange 2014. Cal tenir un blog i ganes de viure noves experiències. El concurs donarà a
conèixer el blog arreu del món i, a les persones guanyadores, gaudir d’un viatge. La inscripció serà entre el 23 de juliol i el 3 de setembre. El viatge es
durà a terme del 31 d’octubre al 9 de novembre
La Fundació SGAE i el Centre per a la Difusió de la Música Contemporània (CDMC) convoquen la XXV edició del Premi Joves Compositors Fundació
SGAE-CNDM 2014. La recepció dels treballs a concurs finalitza el 5 de setembre de 2014
Subvencions per als centres educatius per a estades formatives en empreses o entitats d'altres països. Termini de presentació: del 12 d'agost al 12
de setembre de 2014
Concurs de projectes per a la inclusió social a l'Alt Empordà: El Consell Comarcal de l'Alt Empordà engega aquest concurs per tal d'atorgar ajut
financer a projectes d’inclusió social que es desenvolupin en els municipis petits i mitjans de la comarca. Termini de presentació fins el 15 de setembre de
2014.
L’Institut Català de les Dones a Girona organitza una Jornada Formativa sobre l’estudi “Els drets de les dones adolescents davant la violència
masclista a les relacions de parella”, que portarà a terme la Sra. Ester Garcia, advocada de l’Associació de Dones Juristes. Es realitzarà el dijous 18 de
setembre, de les 10h a les 12h, a la Sala Carles Rahola de l’Edifici de la Generalitat a Girona. Inscripció online.
Formació del Centre de Reempresa de Catalunya: Ets reemprenedor, però no saps quina podria ser la teva empresa? Itinerari innovador de 16 hores per
tal de trobar l’empresa objectiu. Diverses formacions per tot Catalunya. A Girona el 15, 17, 19 i 26 de setembre, o bé el 17, 19, 21 i 28 de novembre, de 10
a 14h. Inscripció online.
Recordatori de la de la convocatòria de Premis de Recerca Jove de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris, que pretenen fomentar l'esperit científic del
jovent. Està dirigit a als centres d’ensenyament i als alumnes d’educació secundària de 14 a 23 anys d’edat i que cursin estudis a partir del segon cicle
d’ESO, batxillerat o cicles formatius de grau mitjà o superior. El termini es tancarà el 22 de setembre.
Concurs disseny dels gots de Girona Fires 2014 i Festes majors de barri 2015. El termini de presentació finalitza el 25 de setembre a les 15h.
Convocatòria Residències Espai Transfronterer d’Art Contemporani (ETAC). Organitzat per Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona; el Consorci
Museu de l’Empordà de Figueres; el Centre d’art Le LAIT, Laboratoire Artistique International du Tarn (Albi); la Panacée, Centre de Culture Contemporaine
de l’Ajuntament de Montpeller; i Addaya, Centre d’Art Contemporani (Alaró, Mallorca); amb el suport de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. S’ofereix una
borsa de residències per als 5 artistes seleccionats. Admissió de sol·licituds fins el 26 de setembre de 2014
Recordatori dels Premis estatals 2014. El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant l'Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música,
convoca anualment els diferents premis, relacionats amb les arts escèniques i la música, destinats a reconèixer i recompensar la tasca de tota una
trajectòria o vida professional, o destacar noves aportacions excel·lents en el camp cultural o artístic:
Tres Premis Estatals de Música.
Dos Premis Estatals de Dansa.
Un Premi Estatal de Circ.
Dos Premis Estatals de Teatre.
Un Premi de Teatre per a autors novells "Calderón de la Barca".
Termini fins al 15 d’octubre de 2014.
El Bòlit, Centre d’Art Contemporani Girona, amb la col·laboració de l’Estació Espai Jove de Girona, presenta la convocatòria 2014 per a la Beca Primer
Comissariat Bòlit. Selecció d'un projecte de comissariat en format expositiu per presentar al Bòlit_StNicolau el primer quadrimestre de 2015. Admissió de
sol·licituds: fins al 31 d'octubre de 2014
L’Ajuntament de Figueres convoca la 15a edició de la Beca de Recerca Ciutat de Figueres, que s’atorga al millor projecte d’investigació inèdit en els camps
social i científic referits a la ciutat de Figueres. La dotació de la beca és de 7.500 euros. El termini de presentació de documentació és fins el dia 7 de
novembre de 2014
25a edició dels Premis Ateneus. Per reconèixer l’esforç de les entitats culturals catalanes sense ànim de lucre. En total 6 categories i un Reconeixement a
la Integració Social atorgat conjuntament amb la Federació Catalana de Voluntariat Social. Inclou la categoria per a joves ‘Premi Jove, proposa!’. El termini
acaba el 10 de novembre

NOTÍCIES DESTACADES
Programa de requalificació de les persones que hagin esgotat la seva protecció per desocupació (PREPARA)
L'Institut Català de les Dones i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya signen un conveni de col·laboració per a facilitar formació en
perspectiva de gènere a les entitats de joves. La primera formació es realitzarà Blanes, el 4 d’octubre, sota el títol: ‘Perspectiva de gènere i moviment
associatiu’
Dades de l'atur registrat del mes de juliol de 2014
3a edició Programa d'Ajudes Mentoring en Comerç Electrònic. L'Entitat Pública Red.es, adscrita al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, ha anunciat
aquesta la tercera edició del Programa enfocat a PIMES, en el qual se subvencionarà el 80% dels serveis d'assessorament i implantació.
La Generalitat renova el programa 'Joves per l'Ocupació' amb 11 milions d'euros que beneficiaran 3.000 aturats de 16 a 24 anys
Aprèn a fer les teves aplicacions mòbils amb App Inventor
Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2013-2014
L'aprenentatge servei, una eina a l'abast de les universitats
El passat mes de juliol es va constituir l’Associació Gironina per a la Promoció de la Moda (AGimod)
Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent

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
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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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