PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

12/04/2019
ALTA AL BUTLLETÍ

Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines
Per setmana santa no hi haurà Puntual. El proper butlletí el rebràs divendres 26 d’abril
U

AVISOS

U

H

Viu el Sant Jordi més solidari amb el Mercat Social

Butlletí E-Joventut 64: La recerca al servei de les polítiques de joventut

La Direcció General de Joventut està treballant en la 5a edició del Curs sobre Polítiques Locals de Joventut 2019-2020 de 160 h
que començarà al mes de setembre i que serà una edició actualitzada i amb algunes novetats, entre les quals destaca la
digitalització del Curs i també la creació de la figura del mentor/mentora
Crida a mentors i mentores en l’àmbit de les polítiques de joventut. Teniu fins al 14 d’abril per proposar-vos com a candidats/es

Gènere i violències masclistes, noves càpsules formatives de Joventut. A Girona serà el 9 i 23 de maig, de 10 a 14h, a la Casa
de Cultura. Inscripcions fins el diumenge 28 d'abril

El número de sorteig de camps de treball un cop realitzat el sorteig és el 689
Els usuaris que hagin quedat en llista d'espera podran accedir al portal de preinscripcions i fer reserva directa dins les places
disponibles a partir del 30 d’abril. Autoadjudicació oberta a partir del 7 de maig

Darrers dies per a la preinscripció al Curs bàsic d’Informació Juvenil (YINTRO) organitzat per l’Agència Catalana de la Joventut,
com a mòdul de capacitació de l’Agència Europea d’Informació i Assessorament per als Joves (Eryica). Certificat de la Direcció
General de Joventut i d’Eryica. A la demarcació de Barcelona es realitzarà els dimarts del 7 de maig a l'11 de juny de 2019, i a
Girona serà durant el mes de setembre i octubre 2019

Curs online gratuït per a persones que vulguin ser acompanyants d'intercanvis juvenils Erasmus+, organitzat per l’Associació
Mundus. Es tracta d’un curs de 35 - 40 hores, a partir del 22 d’abril. El termini d’inscripció finalitza el 17 d’abril

Recordatori: Obert el termini per presentar candidatura a les Beques Carnet Jove – 2019. Les persones interessades podran
presentar les seves sol·licituds fins al 24 d’abril!

Recordatori: La plataforma KABUA convoca el 5è 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 26 d’abril de 2019

Fins al 3 de maig, la Sala d'Art Jove acull l'exposició Menció Especial Art Jove d’Inund'Art, d’Anna Mitjà “Les pedres. In situ”

Recordatori: Del 29 d’abril al 5 de maig se celebrarà la Setmana Europea de la Joventut 2019 amb lema “Democracy and me”
amb diversos esdeveniments que es duen a terme a Brussel·les al Parlament Europeu. Aquesta celebració es completa amb els
esdeveniments que entitats o institucions organitzen des dels països Erasmus+. Per participar només cal fer una sol·licitud

Recordatori: Ajuts al Pràcticum Odisseu 2018-2019: programa per a la realització de pràctiques universitàries i de màster en
empreses de territoris rurals Els estudiants s’hi poden inscriure fins el 12 de maig

Saps que pots realitzar tràmits al Cens d’entitats del voluntariat mitjançant el certificat digital?

Per segon any consecutiu, Finlàndia ha estat declarada per un informe de la ONU el país més feliç del món
Visit Finland “Rent a Finn”: concurs per visitar Finlàndia a l’estiu. Termini fins al 14 d’abril
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U

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 1a quinzena d’abril de 2019
Ofertes de feina relacionades amb projectes europeus
Ofertes de Treball de la Fundació Bosch i Gimpera: Tècnic/a Superior en Gestió de Projectes (sol·licitud fins al 18 d’abril); Tècnic/a sènior en ajuts de recerca i
transferència i Project manager-ciències de la vida (sol·licituds fins al 30 d’abril)
Al maig obrirà un nou termini per apuntar-se al DiscoverEU i guanyar bitllets d’Interrail!
19a edició Sona 9. Concurs de maquetes. Només cal registrar-se al web del concurs i publicar un mínim de tres cançons originals en català. El termini finalitza el
14 d’abril de 2019.
L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, amb la col·laboració de l’Agència Catalana de la Joventut i l’Institut Balear de la Joventut, convoquen per segon any
el Certamen Art Jove de poesia Salvador Iborra adreçat a joves escriptors i escriptores en llengua catalana que tinguin entre 16 i 30 anys. Si la poesia t’inspira i
és la base de les teves creacions literàries pots presentar la teva obra fins al 14 de juliol de 2019.
Recordatori: Tallers gratuïts Sources 2 d'assessorament en desenvolupament de llargmetratges i documentals de creació per a professionals catalans,
amb la col·laboració d’Europa Creativa Desk – MEDIA. Data límit: 15 d’abril de 2019
Recordatori: Licitació per impartir formació general en línia pels participants del Cos Europeu de Solidaritat. Data límit: 23 d’abril de 2019
Recordatori: 12a edició del concurs "Joves i Mobilitat" organitzat pel Servei Català del Trànsit i el RACC, enguany sota el repte “Joves, mòbils i seguretat
viària. Què fem?”. El termini per presentar treballs finalitza el 30 d’abril de 2019.
Recordatori: La Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual convoca el XI Premi per a la Diversitat en l’Audiovisual. El Premi valora les bones pràctiques en el
tractament de la diversitat cultural i les migracions en els mitjans audiovisuals de Catalunya, que poden presentar els seus programes fins al 30 d'abril de 2019.
Recordatori: Convocatòria del premi 2019 ENCATC Research Award per a tesis doctorals sobre polítiques culturals i gestió cultural. Termini fins a l’1 de maig
2019
Recordatori: Premi Alt Urgell de Joves Autors dels Premis literaris Homilies d'Organyà, dotat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell. El termini de recepció
d’originals es tancarà el dia 10 de maig de 2019.
Recull d’Ofertes formatives adreçades a professionals de joventut del programa Erasmus+. Per a les persones seleccionades, les despeses d'aquestes
formacions (allotjament i viatge) estan finançades per Erasmus+.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Programació 2019 del CIFO Salt
Cambridge English Qualifications a la Fundació UdG (centre autoritzat)
La propera sessió del 9è cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón” organitzat per l’Oficina Jove del Gironès-Estació Espai Jove, per tal d’informar
els i les joves interessats/ades en viure una experiència a l’estranger per treballar, estudiar o millorar els seus idiomes. serà la sessió SIMULACIÓ D'ENTREVISTA
EN ANGLÈS, el dijous 18 d’abril, de 18 a 20 h, a l’Estació Espai Jove, Sessió a càrrec dels tècnics de l’Estació Espai Jove. Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia i
haver enviat el currículum
L’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) organitza com cada any la sessió formativa sobre novetats en temes d’ensenyament, el 6 de maig, de 9:30 a 14h, a
la Sala d’actes de la Direcció General de Joventut a Barcelona. S’oferirà també en directe via streaming, i amb l’etiqueta #novetatsensenyament. Inscripcions fins al
2 de maig
Recordatori: Young Life organitza les Colònies d'estiu #JOVENTURA2019, del 3 al 10 d’Agost de 2019, a Can Mateu (Osona), per a joves de 12 a 17 anys
Recordatori: Europa Direct Girona i el Centre de Documentació Europea, l'Unitat de Compromís Social de la UdG I l'Institut Català de les Dones organitzen una
formació especialitzada amb perspectiva de gènere: Com participar en projectes europeus. Els dies 4 i 5 d'abril a la Sala Carles Rahola, Edifici de la
Generalitat de Catalunya a Girona. Inscripcions fins al 2 d'abril
Recordatori: L’Escola d’Estiu del Voluntariat 2019 tindrà lloc el 10 de juliol a Girona

U

NOTÍCIES DESTACADES

U

Butlletí JOVE.CAT, núm. 222, març 2019
Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 191
130 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
Calendari escolar del curs 2019-2020
Dades obertes sobre educació en el lleure
Les colònies 'L'estiu és teu!' de la Generalitat arriben als 25 anys amb una oferta de més de 6.000 places
El Govern dona continuïtat al Programa temporal de suport a l'acollida de joves emigrats sols per als propers tres anys
La prevenció de maltractaments a la infància s’amplia a l'atenció primària
Codi de consum i trastorns de la conducta alimentària
Arriba l'Apparella't, la primera app per trobar parella lingüística. La Plataforma per la Llengua llança l'aplicació del voluntariat lingüístic en català, que és possible
gràcies als governs català, balear i valencià, i més de 200 mecenes
Els tretze projectes co-creats a l’EDhack Krea Girona i un vídeo resum del què va ser!
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ENLLAÇOS D’INTERÈS

U

Generalitat de Catalunya
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
Catàleg de serveis de la XNEJ
Cartera de serveis per a la XNEJ
JoveCat
E-Joventut
Xanascat, la xarxa jove d'albergs de Catalunya
Carnet Jove
Garantia Juvenil
Observatori Català de la Joventut
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
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
El Rodamón – Servei de Mobilitat Internacional de l’Ajuntament 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

Aquest butlletí el rebràs tots els divendres, excepte si són festius o 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 que pugui ser de l'interès de les persones joves o dels professionals que treballen amb
o per als i les joves, perquè ho incloguem al Butlletí Puntual de Joventut, pots fer-nos-ho saber fins el dia abans escrivint a joventut.girona.tsf@gencat.cat
Com a persona interessada, per exercir el dret d’accés, rectificació o supressió de les dades (baixa del butlletí), i la limitació o oposició al tractament, cal
enviar un correu a joventut.girona.tsf@gencat.cat des de l'adreça que ens consta en la nostra base de dades i sol·licitar-ho.
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 entrant a l’enllaç ALTA AL BUTLLETÍ. Gràcies
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