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AVISOS

La castanyada i Halloween: tradició i modernitat

El Departament de Benestar Social i Família renova el web
Nou web de la Direcció General de Joventut

La Direcció General de Joventut ha obert les inscripcions al Programa Estimar no fa mal, que és un Projecte
d’assessorament per a la prevenció de les violències masclistes amb joves. El període d'inscripció finalitza el 16 de
novembre de 2015.
Nou butlletí E-Joventut: la prevenció de les violències masclistes entre joves

Setmana de sensibilització sobre el consum d’alcohol : Veus el que beus?
Catàleg de materials i programes per a la prevenció i la reducció de danys associats a les drogues. Comanda de
materials.

Dilluns 2 de novembre és el darrer dia d’inscripcions de voluntaris per la Marató de TV3, que aquest any serà el 13 de
desembre, amb un programa dedicat a la diabetis i l’obesitat.

Com ens afecta la Llei del Voluntariat?

Els professionals de joventut de Catalunya i Europa s’organitzen per treballar en xarxa
Be Youth Worker Today - BYWT, un projecte de creació de xarxa de professionals del treball amb joves.
Primera fita: Trobada internacional (amb partners de 12 països de la Unió Europea) que se celebra els dies 25, 26 i 27 de
novembre a Barcelona. Inscripcions obertes. Les places són limitades.

Torna la campanya “Escena 25”: Espectacles d’arts escèniques o música en viu durant els mesos d’octubre i novembre
per a menys de 10 euros. Campanya dirigida als i les joves de 18 a 25 anys

El Servei de Formació i Selecció per a l’Administració Local de l’EAPC està elaborant el Pla de formació 2016 adreçat al
personal de les administracions locals de Catalunya:
Qüestionari de necessitats formatives per a les administracions
locals 2016

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Consulta i modificació de les dades de la borsa de docents. El termini està obert del 26 d’octubre al 2 de novembre
Experiència Connecta't a la filmació de l'espot del Carnet Jove 2016. Assisteix amb un acompanyant a un dels dies de rodatge de l’espot, el dia 10, 11
o 12 de novembre a jornada completa. Per a participar-hi cal respondre correctament un qüestionari i provar sort. Es pot participar fins el dia 3 de novembre
del 2015.
2a Convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona adreçades al foment de projectes i activitats culturals d'interès públic local. Dirigida a
ajuntaments, indústries culturals, consorcis, fundacions i altres entitats culturals sense ànim de lucre que organitzin activitats culturals en els municipis de
les comarques gironines. El termini acaba el 4 de novembre
Avui surten publicades al DOGC les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament del Programa TLN Mobilicat i s’obre
la convocatòria per a l’any 2015. El Programa TLN Mobilitat és el programa de mobilitat internacional dins la cartera de serveis de la Garantia Juvenil del
SOC. El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció comença el 31 d’octubre i finalitza el 14 de novembre.
Subvencions del Departament de Salut per a la prevenció i el tractament de les drogodependències. El termini per presentar la sol·licitud finalitza el
14 de novembre de 2015.
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V Premi del concurs de microrelats amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El
termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 de novembre de 2015.
Recordatori: Xarxa Eures: Procés de selecció professorat de secundària per treballar a Anglaterra per cobrir vacants pel gener de 2016 per les àrees
de matemàtiques, física, química, informàtica. La data límit de presentació de candidatures és el 7 de novembre de 2015.
Recordatori: Oberta la convocatòria de subvencions per al finançament de programes INTEGRALS, que promou el Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya sota el paraigües de la Garantia Juvenil. El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 7 de novembre de 2015.
Recordatori: Subvencions destinades als projectes innovadors i experimentals en l'àmbit del desenvolupament local. Termini de sol·licitud fins el 9
de novembre de 2015
Recordatori: Oberta la convocatòria de subvencions per al finançament de programes SINGULARS, que promou el Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya sota el paraigües de la Garantia Juvenil. El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 10 de novembre de 2015.
Recordatori: 7a edició del Concurs (RE) Imagina’t. Concurs,convocat per l’Observatori de les Dones, adreçat a nois i noies de 14 a 18 anys. Poden
participar-hi l’alumnat dels centres o els grups d’educació en el lleure de les poblacions que formen part d’aquest Observatori. És un projecte educatiu que
té la finalitat d’afavorir un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge audiovisual, mitjançant l’elaboració de guions i la realització d’espots no sexistes. Es
compta amb la col·laboració de TV3 i de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. El termini per a la inscripció finalitza el 13 de
novembre de 2015.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Dijous 5 de novembre de 2015 es realitza una sessió informativa al CIFO La Violeta de Barcelona: Estudiar i treballar a Alemanya - Projecte MobiPRO.
El SOC participa en la difusió i en el procés de selecció de persones candidates que vulguin prendre part en el programa MobiPRO de formació dual en els
sectors del comerç, l'hostaleria, els serveis sanitaris i la logística a Alemanya.
Divendres 30 d’octubre és el darrer dia de preinscripció al Curs “Treu-li suc als espais d'educació no formal: tècniques i recursos per a la conducció
de grups de joves”, organitzat per Diputació de Barcelona els dies 5, 12, 19 i 26 de novembre de 2015, de 9.30 a 14 h, a la Sala Pau Casals de la
Biblioteca Municipal Tirant lo Blanc de Montgat.
VII edició del Fòrum d’Oportunitats Empresarials de Figueres – Fòrum Imagina. El 10 de novembre, de 16 a 19h, a l’Escola d'Hostaleria de l'Alt
Empordà
Curs de la Fundació Paco Puerto (CCOO): Competències bàsiques educatives. Educació per competències i projectes d'innovació. Curs
subvencionat que es durà a terme a Terrassa, els dimarts i dijous de 14:40 a 21:00h, del 10 de novembre al 10 de desembre de 2015
Dimarts 10 de novembre, de 19 a 21h, es durà a terme la 4a sessió del segon cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" de l’Oficina Jove del
Gironès – Estació Espai Jove de Girona: “Vull marxar a l’estranger (Europa!), per on començo?”. Activitat gratuïta.
Curs d’aprofundiment sobre: El treball amb joves consumidors de cànnabis, organitzat pel Departament de Salut, el 19 de novembre (de 9,30h a
14,00h i de 15,00h a 17,30h) i el 20 de novembre (de 9,30h a 14,30h) a la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut – edifici Salvany de
Barcelona. La data límit d’inscripció finalitza el 13 de novembre de 2015. La matrícula és gratuïta.
Cicle de Càpsules formatives per a professionals del servei de treball de les Oficines Joves el 16 i 30 d’octubre, el 13 de novembre i el 3 de
desembre. La tercera serà “Processos de selecció", el 13 de novembre, de 9:30 a 14 h, a la seu de la Direcció General de Joventut (c/ Calàbria 147,
Barcelona). Inscripcions fins l’11 de novembre.
Atesa la realitat emergent dels refugiats i a l’acollida dels mateixos a casa nostra, la Direcció General per a la Immigració organitza la jornada “El dret
d’asil a Catalunya” el proper 17 de novembre, de 10 a 13h, a l’Hotel Entitats de Girona. Cal realitzar la inscripció online.
Proves extraordinàries per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi, avançat i C1 d'anglès. Inscripcions del 23 al 27 de novembre de
2015.
Jornada per a professionals: “La incidència de la violència masclista en dones i menors: respostes jurídiques i reptes psicosocials”, el 27 de
novembre, a Terrassa. Places limitades, per rigorós ordre d’inscripció. Termini d’inscripció fins el 25 de novembre.
Recordatori: Quin llenguatge i estil hem de fer servir a Twitter?. Curs del Col·legi de Periodistes de Catalunya que se celebra el 4 de novembre, de 9:30
a 14:30, al c/ Nou del Teatre de Girona.

NOTÍCIES DESTACADES
Butlletí E-Joventut. Número 50, octubre de 2015
Butlletí JOVE.CAT, núm. 191, octubre 2015
YouRock: és una xarxa social per a l'ocupabilitat, on els joves poden participar lliurement, exposar el seu currículum competencial i també les seves
habilitats digitals. Està dirigida a joves amb poca o cap experiència laboral i afavoreix el contacte entre ells.
Ja es pot consultar l’informe sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya, elaborat amb les dades del 3r trimestre de 2015 de
l’Enquesta de població activa (EPA).
Nova publicació dins la col·lecció Aportacions, de l’Observatori Català de la Joventut. L’estudi La nova pagesia: relleu generacional en el marc
d’un nou paradigma agrosocial.
Dotze joves del Gironès assoleixen l'acreditació d'auxiliars de magatzem i carretoneria amb un programa de Benestar Social i Família
Més de 225.000 joves i 30.000 monitors han participat en activitats de lleure a Catalunya l’estiu passat
Programa socioeducatiu Apropa Cultura: programa socioeducatiu dels equipaments culturals de Catalunya adreçat al sector social.
Benestar Social i Família aplega en una jornada experiències d'èxit d'ens locals i entitats per reforçar la cohesió social als barris
Guia jove 2015 per buscar i trobar pis de l’Ajuntament de Girona
50 anys de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona
“Fiesta del Cine” els dies 3, 4 i 5 de novembre, per tan sols 2,90 € cada entrada.
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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
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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