PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

30/05/2014

AVISOS
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La sol·licitud per al carnet d'alberguista està disponibles pel canal electrònic

Últimes places pels camps de treball de la Direcció General de Joventut. Es poden consultar online i es pot fer
directament la inscripció

TALLER DE PROJECTES del Programa Erasmus+/Joventut en Acció el proper dimecres 4 de juny, a l’Edifici de la
Generalitat a Girona, de 10 a 14h, organitzat per la Direcció General de Joventut. Està adreçat a grups, entitats i
administracions que ja tinguin una idea o un esborrany de projecte i que vulguin aprofundir en la preparació, redacció i
gestió de projectes del citat programa. Places limitades. Cal inscripció prèvia.

L’aprovació definitiva del Pla d’Actuació Territorial de polítiques de Joventut 2016 permet aplicar-lo al món local
Durant el mes de juny s’organitzaran sis trobades a les demarcacions catalanes en què es concretaran les línies de
treball en matèria de joventut a cadascun dels territoris. A Girona es farà el dijous 19 de juny a l’Auditori Josep Irla de
l’Edifici de la Generalitat

L'Institut Català de les Dones facilita formació en perspectiva de gènere a les entitats de joves

La setmana vinent tindrà lloc la 9a trobada i mostra d’art multidisciplinari Inund’Art 2014, que tindrà lloc del 5 al 8 de juny
2014

Ja es poden consultar els vídeo-resums de les diferents sessions del cicle de conferències A contracorrent. L’impacte de
la crisi en les trajectòries juvenils, organitzat per la Direcció General de Joventut per difondre els principals resultats de
l’informe general de l’Enquesta a la joventut de Catalunya.

El Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) ha obert la preinscripció per al curs 2014-15. La preinscripció
s’ha de tramitar en línia mitjançant l’aplicació del web de la Universitat de Girona. L’acceptació de les peticions serà el 13
de juliol i la matrícula es formalitzarà abans d’acabar el mes.
"ATENCIÓ!: Beques d'estudi pels estudiants del MIJS"

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Dilluns 2 de juny acaba el termini de matrícula a les Proves d'accés a la universitat per a estudiants de batxillerat (PAU)
CINC convida al Dia de l’Emprenedor, el 4 de juny, a la Fira BizBarcelona. Entrada i transport de franc des de Girona. Les places són limitades per
rigorós ordre d’inscripció al telèfon 972 940 940 o al correu electrònic.
Avui acaba la convocatòria de l’Espai Marfà de l’Ajuntament de Girona per a participar de la festa Viu21Música. Aquesta tindrà lloc en el Dia Internacional
de la Música, el proper dissabte 21 de juny de 2014.
La Taula d’Entitats Inclusió Social Alt Empordà i la Xarxa de Voluntariat de Figueres organitzen la 1a Festa del Voluntariat a la comarca demà dissabte 31
de maig
Demà dissabte 31 de maig es durà a terme la 3a edició de la FIRA DEL CLOWN a Vilanova de la Muga.
Subvencions a entitats dedicades a l'àmbit penitenciari i justícia juvenil : Diumenge 1 de juny acaba el termini per a presentar-se a la convocatòria de
subvencions a entitats sense ànim de lucre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per a la realització de projectes i programes
orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades en centres penitenciaris i centres de la jurisdicció de menors, així com aquells destinats a
l'execució de mesures penals a la comunitat i de medi obert.
Oberta la convocatòria del Concurs de Música del Festival Amanida Sound que tindrà lloc el 12 de juliol de 2014 a Viladrau. La presentació de
sol·licituds finalitza aquest diumenge 1 de juny.
Posa’t la Gorra! a PortAventura pel càncer infantil. Un any més el parc d’atraccions tarragoní s’omplirà de gorres en solidaritat amb els infants amb
càncer, diumenge 1 de juny
Preinscripció i matrícula als Programes de formació i inserció (“antics PQPI”): del 27 de maig al 6 de juny de 2014
Preinscripció i matrícula als cicles de grau superior de formació professional: del 27 de maig al 6 de juny de 2014
Preinscripció i matrícula als cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny: del 27 de maig al 6 de juny de 2014
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Preinscripció universitària. Convocatòria juny 2014: del 3 de juny al 4 de juliol de 2014
L’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya ha tret a convocatòria la concessió d'ajuts a estudiants universitaris de centres
adscrits (ACA). El termini estarà obert fins el 16 de juny de 2014.
La Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom organitza el 4 de juny, a la seu d’Aposta SCCL. (c. Premià, 15, 1a planta, 08014
Barcelona), la jornada gratuïta “Anàlisi del retorn social de la inversió: de la teoria a la pràctica”, que presentarà la metodologia SROI, una nova eina
que ens permet mesurar el valor social de les inversions empresarials. Jornada gratuïta. Cal inscripció.
El dimarts 10 de juny Girona Emprèn organitza un curs “Vull ser empresari/ària autònom: quins tràmits he de fer?”, de 9.30 a 13.30 h, al Centre
d'Iniciatives Locals de Girona. Sessió gratuïta. Cal inscripció prèvia.
L’Ajuntament de Girona organitza la 2a edició del Concurs de Microrelats #apeudefoto2, promogut pel Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà i la
Biblioteca Salvador Allende. El concurs, que es farà a través de Twitter, té com a objectiu promoure la creació literària entre els joves utilitzant els
llenguatges virtuals. El termini de presentació de tuits comença l’1 de juny i finalitza el 31 de juliol.
Barcelona en moBiment: SITUA'T en el Sector Mobile: una sessió per tal d’apropar i conèixer el Sector Mobile i identificar les oportunitats professionals
que es generen. Té un caràcter introductori (nivell1) i està dirigida a qualsevol tipus de públic, nivell d’estudis i àmbit sectorial. Calendari de sessions durnt
el mes e maig i juny.

NOTÍCIES DESTACADES
Recull de normatives aplicables a les instal·lacions juvenils
Els i les professionals de Joventut de les comarques gironines treballen al voltant de la informació i la dinamització dels i de les joves als centres
d’ensenyament secundari
29, 30 i 31 de maig Girona, City of Talent neix de la necessitat de promoure en una ciutat com Girona el coneixement i les idees en l’era de la Revolució
Digital i els conceptes com les noves tecnologies, les smartcities, internet i les tendències culturals.
Si encara no saps com seran les proves d'accés a la universitat i se't plantegen dubtes, aquesta web t'ajudarà a resoldre'ls.
El Projecte PEGASO crearà una plataforma de jocs virtuals per adolescents sobre hàbits saludables
El teu fill té necessitats educatives especials? Troba la millor app
Impulsat pel Departament de Cultura, i a través de la Direcció General de Política Lingüística, s’organitza el concurs #QueFortAixòdelsFebles. Promou la
qualitat lingüística entre els joves amb un concurs sobre pronoms febles. Tindrà lloc del 26 de maig al 27 de juny, a Ràdio Flaixbac.
e-Butlletí Xarxa Europa Jove - Maig 2014

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. Actualment estem redissenyant el format.
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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