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AVISOS

El Govern de la Generalitat de Catalunya fa una crida als catalans i catalanes i residents a Catalunya majors de 16 anys
perquè manifestin la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya el dia 9 de novembre de 2014.
Consulta del local i la mesa de participació assignats

Garantia Juvenil al Jove.cat
Novetats recollides en la Guia Joves per l’Ocupació 2014 (JPO-2014) respecte la Guia JPO-2013 (pàgina 72)

Vídeo de les Oficines Joves: Coneixes l'aplicació mòbil de l'Oficina Jove? Descarrega-te-la

Es consolida la baixada moderada de l’atur juvenil

Recull d’Educació i Formació: cursos, estudiar a l’estranger, aprendre per Internet, portals educatius, beques i formació
ocupacional

Aquesta tardor quedem al teatre, quedem al cinema: “Escena 25” o “La festa del cinema”

2a edició de De BCN al món! Un món d'oportunitats, una campanya sobre com estudiar, treballar o fer voluntariat a
l'estranger. La iniciativa se celebrarà del 5 de novembre al 3 de desembre de 2014. Totes les activitats s'emetran per
Streaming

Nova Píndola formativa en Mobilitat Internacional: “Voluntariat i estudis a l’estranger”, organitzada per l’Agència
Catalana de la Joventut amb la col·laboració del Centre Europa Jove el 14 de novembre de 2014, de 10 a 14h.

Obertes les inscripcions al XVII Fòrum d'Estudis sobre la Joventut "JOVES I TALENT" a Lleida, el dijous 27 i divendres
28 de novembre de 2014

Butlletí JOVE.CAT, núm. 180, octubre 2014

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
El Departament d'Ensenyament convoca les proves per a l'obtenció de títols de tècnic o tècnica i tècnic o tècnica superior de determinats cicles
formatius de formació professional inicial perquè les persones que s'han format al llarg de la vida, dintre i fora del sistema educatiu, o que han volgut
adquirir, actualitzar i completar coneixements i competències, tinguin l'oportunitat d'obtenir directament el títol de formació professional corresponent.
Període d'inscripció: a partir de les 9 hores del 3 a l'11 de novembre de 2014.
Acció formativa tipus MOOC per incorporar activitats d'iniciació a la programació mitjançant Scratch. El curs estarà obert del 27 d'octubre fins al 15 de
desembre, i durant el mes de novembre encara s’hi és a temps d’afegir-se. S'adreça a dinamitzadors i dinamitzadores de la Xarxa Punt TIC amb
coneixements avançats de TIC, motivats/des per treballar noves eines d'iniciació a la programació amb joves.
Recordatori: Obert el procés de selecció dels dissenyadors que representaran Girona al Saló 080 Barcelona Fashion. El termini per a presentar la
candidatura serà del 3 al 17 de novembre.
Recordatori: 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
Recordatori: Trobada Europea de Mentoria Social, dirigida a mentores i mentors que acompanyen a persones en risc d'exclusió social, el 8 de novembre
de 2014, al Palau Macaya Obra Social “La Caixa”, a Barcelona. Inscripció online gratuïta
El 9N es tanca la votació popular del Sona 9. El premi per al que rebi més vots consisteix en 1.000 € en material musical, i s'entregarà durant la gala final
que tindrà lloc l'11 de novembre a la sala Apolo.
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El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, mitjançant el Instituto de la Juventud, convoca una nova edició dels Premis de Periodisme Jove sobre
Violència de Gènere 2014 amb l'objectiu de reconèixer i recompensar els treballs que millor hagin contribuït a la defensa i difusió dels valors contra la
violència de gènere. Termini fins el 10 de novembre de 2014
Recordatori: 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
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona reprèn un any més el programa de formació Turisme 360º amb diverses sessions presencials que tindran lloc
entre els mesos d’octubre 2014 i juny 2015. Dimarts 11 de novembre organitzen el taller “Com vendre més i millor! Proactivitat comercial”, al Consorci
Ripollès Desenvolupament de Ripoll, de 9 a 14h. Places limitades. Inscripció online.
“Relacions de gènere entre joves i adolescents. Com intervenir quan hi ha violència?”, jornada organitzada per l’Institut de Ciències polítiques i
Socials (ICPS), que tindrà lloc el proper 14 de novembre, de 9:30 a 14h, al Recinte Mundet de Barcelona. Cal formalitzar la sol·licitud abans del 7 de
Novembre.
La Xarxa Eures del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), en col·laboració amb els Serveis Públics d’Ocupació d’Alemanya, organitza el proper 21 de
novembre un nou procés de reclutament de la Xarxa Eures, a la ciutat de Barcelona, per contractar professionals del sector de l’hostaleria i gastronomia
per treballar a Alemanya. El procés estarà obert fins el 17 de novembre de 2014.
La Direcció General per a la Immigració organitza el proper 27 de novembre una jornada sobre l’emigració des de Catalunya. Serà a l’Hotel d’Entitats
de Girona (c/ Rutlla 20-22), de 10 a 15h. Aquesta jornada pot ser d’interès per serveis d’acollida municipals, serveis d’atenció ciutadana, serveis socials,
serveis d’orientació laboral... que poden millorar la informació i l’acompanyament a aquelles persones que es plantegen emigrar. Inscripció online.
L’Ajuntament de Terrassa organitza la Jornada "La violència en parelles joves. Anàlisi de la problemàtica i experiències d'intervenció". Divendres 28
de novembre, al Vapor Universitari de Terrassa (c.Colom, 114).
Ashoka Emprenedores Sociales i Boehringer Ingelheim obren la convocatòria Making More Health 2015 per identificar, dins l'Estat espanyol, 10 projectes
innovadors en l'àmbit de la salut integral, liderats per joves entre 16 i 24 anys. L'objectiu és promoure la implicació i l'apoderament dels joves, convidant-los
a ser part de la solució i no del problema. El període per participar-hi acabarà l'1 de desembre.

NOTÍCIES DESTACADES
Ja es pot consultar l’informe sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya, elaborat amb les dades del 3r trimestre de 2014 de
l’Enquesta de Població Activa (EPA)
Què cal saber sobre els contractes en pràctiques
Models Alternatius d’Accés i Tinença de l’Habitatge
El TERMCAT presenta la Terminologia de màrqueting digital, una eina per a promoure el mercat digital català
SHERYICA és la plataforma en línia per als treballadors europeus d'informació juvenil
Energy Control desmenteix l'existència de substàncies que portin al canibalisme
Us presentem 8 innovacions d’arreu del món que estan ajudant a fer créixer la filantropia canalitzant millor els recursos i garantitzant que
s’utilitzen de forma més efectiva.
Rigau destaca que el projecte pilot per formar joves majors de 16 anys en ESO i formació professionalitzadora pretén ajudar-los a tenir una
professió
Rigau considera que en els casos de bullying el "pitjor és tapar-ho i esperar que l'alumne marxi"

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, 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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