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Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines
U

AVISOS

U

H

ALERTA A LA NOVETAT!! dimarts 10 d’abril a les 12h comencen les inscripcions a L'ESTIU ÉS TEU 2018. Una de les grans
novetats d’aquest any és que es duran a terme de manera directa, SENSE SORTEIG !!

Les preinscripcions als camps de treball a Catalunya per a joves catalans, d’intercanvi amb la resta de l’estat, així com per a la
oferta de places a altres CCAA comencen el 9 d’abril (12h migdia) i fins al 17 d’abril (12h migdia). Es realitzen per Internet.
Oferta actualitzada a 6 d’abril de 2018

La setmana vinent se celebra el Saló Expojove 2018 a Girona, del 11 al 14 d’abril
Activitats i inscripcions a l’Expojove 2018

Materials de la Jornada Accés als estudis i continuïtat formativa prèvia al Saló de l’Ensenyament organitzada pel Departament
d’Ensenyament i celebrada el passat dimarts 6 de març de 2018 a l’Auditori de l'Edifici Vèrtex al Campus Nord de la UPC.
Pròximament també hi haurà disponible els enregistraments de cada ponència
Informació de la preinscripció del curs 2018-2019
Ja es pot fer la prematrícula a les PAU! Les proves seran els dies 12, 13 i 14 de juny i 4, 5 i 6 de setembre de 2018

El 19 d’abril, DIXIT Girona programa la conferència per donar a conèixer diferents projectes de foment de la participació juvenil
en l'àmbit de l'educació formal així com experiències en primera persona (Delegats i delegades en 3D de l'Agència Catalana de
la Joventut, Servei Comunitari del Departament d'Ensenyament). Aquesta conferència és la que es va programar pel 8 de febrer
i que es va haver d’anul·lar per les nevades

Connecta't amb les Beques Carnet Jove 2018!. El termini és obert fins al 18 d'abril!
Dues noves beques Carnet Jove per col·laborar amb la preparació física del FC Barcelona i amb l'equip de realització de TV3

Recordatori: Curs per a treballadors/es de la Generalitat i dels ens locals sobre les estratègies per a garantir els drets de les
persones LGTBI i contra la discriminació organitzat per la Direcció General d'Igualtat, des dels Serveis Territorials de Treball,
Afers Socials i Famílies, l’11 d’abril, de 9 a 14 hores, a les aules de l’Edifici de la Generalitat a Girona

Recordatori: La plataforma KABUA convoca el 4t concurs “Joves per canviar el món” adreçat a joves d’entre 12 i 18 anys. Es
pot participar en grup que pot ser de tres persones o fins i tot un grup de classe. Les inscripcions són en línia a través de la
pàgina web del concurs. El termini finalitza el 20 d’abril de 2018

Recordatori: Des de l’equip de Participació de la Direcció Gral. Joventut, s’ofereix el programa Obrim Via, que consta d’una
formació en dinamització i participació juvenil per a professionals de joventut amb l’objectiu que adquireixin els elements clau
per dissenyar una estratègia per afavorir el vincle amb la gent jove del municipi
A Girona la formació serà el 3, 10 i 17 de maig matí, a la Casa de Cultura Girona. El període d’inscripció finalitza el 23 d’abril

Recordatori: S’inicia la fase de campanya dels Ajuts al Pràcticum Odisseu 2017-2018. Fins el dia 15 de maig es poden consultar
les ofertes de pràctiques disponibles

Recordatori: L’AcPpJ obre la convocatòria 2018 per recollir noves propostes i projectes interessants d’arreu de Catalunya i
susceptibles de ser considerats com a bones pràctiques del treball amb joves. Termini per presentar-les: el 30 d’abril

Projecte Fem-tec: eina de recursos digitals per treballar l’emprenedoria amb joves; adreçat a professionals de la joventut
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U

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Aprovació del “Plan de Vivienda 2018-2021”: ajudes a les persones joves
Ofertes EURES referent a la 1a quinzena d’abril de 2018
Tercer Certamen Literari Miquel Boixó, organitzat per la Biblioteca Popular Miquel Boixó i el Casal Popular Independentista del Pla de l'Estany. Està obert a tota
persona a partir de 16 anys. Hi ha dues modalitats: poesia i relat breu i la temàtica és lliure. La data límit per presentar originals és el 9 d'abril de 2018
Concurs d’Instagram per a joves de 14 a 30 anys dels municipis de la Selva Sud (Breda, Hostalric, Massanes, Fogars de la Selva, St. Feliu de Buixalleu, Riells i
Viabrea i Fogars de la Selva). Fes una foto inspirada amb #viscalaprimavera. El termini de presentació és fins el 10 d’abril de 2018
L'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) obra la convocatòria d’una oferta de treball de tècnic/a a mitja jornada.
Candidatures fins el 13 d'abril de 2018.
Pôle emploi, la Missió Local de Jeune i la ciutat de Canet-en-Roussillon organitzen el Fòrum d'Ocupació Estacional el proper 17 d’abril de 2018, de 9 a 12h.
L’oferta que s’hi publicarà tindrà una exigència de llengua francesa alta.
El Departament de Cultura ha publicat les bases específiques i la convocatòria de les beques per fer pràctiques en diferents àmbits culturals. En total, es
convoquen 68 beques en els àmbits culturals següents: béns culturals mobles, arxius, fons documentals, patrimoni arquitectònic, anàlisi i explotació de dades de
l'àmbit cultural, entre d'altres. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 17 d'abril de 2018.
Per Sant Jordi, 3a edició del concurs de l’Optimot. Consisteix en una redacció d’una història breu, d’un màxim de 280 caràcters, inspirada en l’obra i figura de
Pompeu Fabra. Per participar cal seguir els comptes de Twitter @Optimotcat i @AnyFabra i tenir més de 18 anys. Es poden publicar microrelats fins al 17 d’abril.
Nou curs de formació ocupacional per joves que vulguin treballar aquest estiu com a Informador Turístic amb Francès. S’organitza des de l'àrea de
joventut, conjuntament amb la Cambra de Comerç de Girona. El curs, que s'inicia el 23 d'abril, és totalment gratuït i està enfocat a joves de 16 a 29 anys que
estiguin interessats en treballar en aquest sector. Consta de 65h de formació troncal (francès + informàtica i ocupabilitat) i 60h de formació específica (francès +
turisme). L'horari serà de 9h a 14h de dilluns a divendres. Les inscripcions estan obertes i es poden fer a l'Oficina Jove de l'Alt Empordà.
Premi “European Social Innovation Competition”: RE: THINK LOCAL 2018. La Direcció General de Mercat Interior, Industria, Emprenedoria i pimes convoca el
concurs europeu sobre innovació social, a on es premiarà les idees innovadores per crear oportunitats pels joves. Data límit: 27 d’abril de 2018
X Concurs de Laboratori d’idees empresarials organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà. Destinat a estudiants de cicles formatius i de batxillerat de la
comarca. El termini per presentar els vídeos és el 16 de maig a les 15 h.
Ja està oberta la convocatòria de l'onzena edició del Concurs Sons de la Mediterrània, adreçada als grups i solistes que renovin la música d'arrel. Poden
presentar-s'hi propostes fins al 31 de maig de 2018. Els quatre finalistes actuaran a la final en directe a la Fira Mediterrània de Manresa.
Recordatori: 9ª edició de Festival de clipmetratges "El teu punt de vista pot canviar el món", organitzat per Mans Unides. Els curtmetratges han de ser d’1
minut i aquest cop han de donar a conèixer bones pràctiques com a consumidors responsables, o que denunciï “receptes” dolentes que ens proposen i no ens
agraden perquè inclouen pautes que no tenen cura ni de les persones ni del planeta. El termini per enviar les propostes finalitza el 10 d’abril del 2018.
Recordatori: Concurs Euroscola 2018. XXIVª edició, centrada en la celebració el 2018 de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural, amb el lema “El nostre patrimoni:
on el passat es troba amb el futur". Hi poden participar tots els centres escolars d'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), Batxillerat o Cicles de Formació
Professional de Grau Mitjà establerts al territori nacional. Els equips podran començar el treball tan bon punt s’hagin inscrit al concurs i hauran d'exposar el projecte
a través del blog que hagin creat. El termini de tancament del blog s’acaba el 12 d'abril de 2018.
Recordatori: Talent Casting per Disneyland Paris per als personatges de les desfilades. El 13 d’abril de 2018, a les 10h, al Teatros del Canal, C/ Cea
Bermúdez 1, 28003 Madrid
Recordatori: Ofertes de feina estacional a Noruega: Personal d’ hotel: cambrers/es, neteja, dependents. Temporada primavera-estiu. Anglès (Data final de
presentació de candidatures 13 d’abril de 2018)
Recordatori: 18a edició del Concurs de maquetes que organitza la plataforma musical Sona 9. Cal registrar-se al web del concurs i publicar un mínim de tres
cançons originals en català. El termini acaba el 15 d'abril de 2018

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Xerrades "Trenquem mites a l'entorn de la salut", organitzades per Dipsalut Girona, amb personalitats de reconegut prestigi acadèmic i professional: Salut
emocional, social i espiritual 12 d'abril; Sexualitat, amor i violència 25 d'abril; i Canvi climàtic, sostenibilitat i salut 10 de maig. Totes es faran de 18 h a 19,30 h a
l'auditori Jaume Casademont del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Les places són limitades. Per aquest motiu, cal inscriure's (inscripció
gratuïta)
Recordatori: Sessió sobre les noves masculinitats: per a una convivència en igualtat, organitzada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a
Barcelona, el 13 d'abril de 2018, d' 11 a 15 h. Cal inscripció prèviaRecordatori: Conferència inaugural de la segona edició de CAMINS, cicle d’orientació formativa de Girona, el dimecres 16 d’abril de 2018, a les 18h, a
l’EspaiCaixa Girona. Organitza l’Estació Espai Jove. Activitat gratuïta. La conferència serà una conversa a dues bandes entre David Bueno (doctor en biologia,
professor de genètica a la UB i expert en neurociència) i Nemrod Carrasco (doctor en filosofia, professor de filosofia a la UB i assessor filosòfic de la sèrie Merlí)
Recordatori: Convocades les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors de música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals i
disseny, en els centres de titularitat pública i de titularitat privada. En el web del Departament d’Ensenyament es poden consultar les bases de les proves, els
models de sol·licitud i els centres que imparteixen els diferents estudis
Recordatori: Camps de treball “TEENS”: Camps de Treball Internacionals de COCAT per adolescents (14-17 anys). Inici d’inscripcions des del 12 de
març de 2018 i obertes tot l’any

U

NOTÍCIES DESTACADES

U

Butlletí A l'Abast, núm. 442
Butlletí de l'Institut Català de les Dones núm. 112 - Abril 2018
083 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
El nou portal de l’associacionisme i el voluntariat
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Adaptació de les administracions públiques a la Llei del voluntariat
Professionals de l’educació en el lleure més preparats en la prevenció i l’abordatge de l’abús sexual infantil
Garantir els drets de les persones LGBTI és responsabilitat de les administracions de Catalunya – Mireia Mata i Solsona
Debat jove a TV Empordà: els joves debaten sobre el feminisme i comenten els tallers que han realitzat per tractar aquests temes
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà crea l'Info-sex, una iniciativa que promou la salut i l'educació psicoafectiva i sexual en els adolescents
L'Espai Creatiu i el buc d'assaig creix amb la inauguració d’un nou espai d’exposició i d’enregistrament de maquetes per a joves
Més de 350 dones gitanes d'arreu d'Europa participen al II Congrés Internacional de Dones Gitanes
La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) de la Generalitat de Catalunya torna a posar a disposició de les entitats sense ànim de lucre
el servei d’acompanyament per tal que aquestes disposin d'eines per a la seva gestió i puguin resoldre els seus dubtes. Es tracta d’un servei gratuït
Avui divendres 6 d’abril han començat les formacions en dinamització i participació juvenil del programa Obrim Via

U

ENLLAÇOS D’INTERÈS

U

Generalitat de Catalunya. Govern de la República
Coordinació Territorial de Joventut a Girona
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
Pla d’actuació de Polítiques de Joventut de la Generalitat de Catalunya 2017 - 2020
Formació contínua de la Direcció General de Joventut 2016
Catàleg de serveis de la XNEJ
Cartera de serveis per a la XNEJ
JoveCat
E-Joventut
Garantia Juvenil
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
Observatori Català de la Joventut
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Xarxes Socials Joventut
Xarxanet.org. Entitats i voluntaris per un món millor
Adolescents.Cat
Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
Bones Pràctiques en l'Àmbit de la Joventut
Renda Garantida de Ciutadania
Viquillibre Estratègies de millora educativa
Viqui Guia Jove
Equipats per a la vida
Guia per al desplegament operatiu de la qualitat de l’atenció jove. XNEJ
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
Eurodesk
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
Oficina Jove de la Selva
Xarxa Treballem amb Joves (XTJOV)
Grup de Facebook – Xarxa Treballem amb Joves
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
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
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