PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA
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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

23a edició de l'Estiu és teu!, una aposta de la Generalitat de Catalunya per a què els joves d'entre 5 i 16 anys gaudeixin d'unes
vacances d'estiu aprenent i passant-s'ho bé als albergs de la Xanascat.. Enguany el període per a realitzar la preinscripció
s'inicia el 20 de març a les 12 hores del migdia i finalitza el 28 de març a la mateixa hora. A partir del 18 d'abril, s'inicia el
període de reserva directa de les places disponibles.
Novetat!: Els titulars del Carnet Jove gaudiran d'una reducció equivalent al 5% del preu de l’estada.

Apunta't al taller sobre perfils professionals en joventut a Palafrugell: la teva opinió és necessària #tenselperfil. Serà el 30 de
març, de 10 a 12h, a Can Genís

Pla d’actuació territorial de polítiques de joventut (PATJ-2020): després de les taules comarcals del passat mes de novembre,
durant el mes d’abril s’obriran uns espais de treball temàtics relacionats amb el desplegament al territori de les polítiques de
joventut que culminaran el juny amb una trobada nacional de joventut. El calendari de treball es pot consultar al Web

Construïm un nou país amb valors
Procés participatiu a Girona per a joves sobre el civisme i la convivència, el 5 d’abril, de 16 a 18h, en el marc de l’Expojove
2017

Estudiar a Catalunya
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 14 de març de 2017 a l’Espai Cosmocaixa de Barcelona
Saló de l’Ensenyament a Barcelona, del 22 al 26 de març 2017, al Recinte de Montjüic
Expojove, a Fira Girona – del 5 al 7 d’abril de 2017
Xerrades informatives dirigides als i les joves; pares, mares i tutors/es legals; o als professionals que treballen amb i/o per als
joves

Preinscripció per als ensenyaments obligatoris del curs 2017-18 (infantil, primària, secundària). El termini comença el 23 de
març i acaba el 4 d'abril
Preinscripció per als ensenyaments professionals de música i dansa 2017-18. El termini comença el 23 de març i acaba el 7
d'abril
Preinscripció per als ensenyaments artístics superiors 2017-18. Cada centre que imparteix algun d’aquests ensenyaments
publica al seu tauler d’anuncis i al seu web, no més tard del 29 de març de 2017 el calendari d’actuacions

Informacions sobre la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a
projectes i/o activitats a entitats 2017. El termini per presentar la sol·licitud s'obrirà quan es publiqui la convocatòria de
subvencions per al 2017 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Novetats de la convocatòria

Trobada el 7 de Maig de monitors, participants, col·laboradors, famílies i persones que van participar en els campaments i
camps de treball als Aiguamolls de l'Empordà de la IAEDEN. Oberta a tothom amb un munt d'activitats, tallers i sorpreses
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Cursos gratuïts - CIFO SALT – abril-desembre 2017. Formació per a l’Ocupació per a persones en situació de desocupació o en actiu inscrites a les oficines
del soc
Butlletí Informatiu Nº 14 - 15 març 2017: Pràctiques en institucions, organismes i agències de la unió europea
Ofertes EURES referent a la 1a quinzena de març de 2017
INTERTRAVEL WORK (ITW) busca monitors per als grups de nois i noies que envia a l’estranger el mes de juliol. Cal tenir més de 24 anys, nivell B2
d’anglès, títol de monitor en el lleure i experiència en portar grups.
Noves tarifes dels carnets juvenils internacionals: Actualització del preu del carnet d’alberguista, d’estudiant (ISIC), de professor (ITIC ) i del carnet jove
(IYTC), que enguany són més barats.
Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de conductors del Parc Mòbil de la
Diputació de Girona. Termini de presentació d'instàncies fins al 3 d'abril de 2017 (inclòs)
Atípics: és un programa d’emprenedoria finançat per la Garantia Juvenil, per a joves a Catalunya que volen engegar idees amb impacte positiu. El programa
està dissenyat perquè els 20 joves Atípics seleccionats posin en marxa els seus projectes viables i beneficiosos per l’entorn. La convocatòria estarà oberta fins
al 12 d'abril de 2017
Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, l'Aran i el Solsonès (APA 2016). El termini de presentació de
sol·licituds finalitza el dia 13 d'abril de 2017
Recordatori: Aena S.A. convoca la cobertura de 60 places de titulats/des universitaris/es, mitjançant contracte temporal en pràctiques. El termini de
presentació de sol·licituds finalitzarà el 19 març 2017.
Recordatori: Ajuts per a estudiants universitaris de centres adscrits (ACA). El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 28 de març del 2017.
Recordatori: Període extraordinari de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per reduir el preu dels crèdits universitaris del
curs 2016-17. El termini finalitza el 31 de març 2017
Recordatori: Competició online de Procter & Gamble oberta als estudiants de tot Europa. Hi ha temps per subscriure’s fins el 31 de març, i de l'1 al 17
d'abril caldrà resoldre un test en línia d’estudi d’un problema real de negoci de Gillette. Els candidats seleccionats hauran de presentar la seva solució a la seu
de Roma el mes de maig. Allà els participants s'organitzaran en equips i exposarà les seves solucions de negoci a l'Alta Direcció de P & G, que serà
l'encarregat d'escollir els guanyadors, que tindran l’oportunitat d’accedir a un contracte de pràctiques a Espanya, Itàlia o Portugal. També tindran l'oportunitat
de representar al sud d'Europa a la final europea a Ginebra, a principis de juliol. I l’equip guanyador en aquesta última etapa volarà a la seu de Gillette a
Boston on hi tindrà una estada d’una setmana
Recordatori: L’Ajuntament de Girona ha obert una nova convocatòria de les beques de la Fundació Joan Bruguera. La Fundació, que té com a objectiu
avançar en l’excel·lència en el camp de la recerca i la innovació mèdiques, ha convocat les beques d’estudis per un import total de 12.000 €, destinats a cursar
estudis d’especialització i/o treballs d’investigació mèdiques a la Universitat de Montpeller. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 31 de març i s’han
d’adreçar a l’Ajuntament de Girona.
Recordatori: La productora Setmàgic Audiovisual en coproducció amb Televisió de Catalunya i la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
Barcelona i la Diputació de Barcelona estan treballant en l’actualitat en el projecte “SEXIS”. Durant el mes de març realitzaran càstings a diferents ciutats
de Catalunya a joves entre 15 i 17 anys per a participar en un Webdoc perquè parlin sobre sexualitat. Cal inscriure’s i t’informen de la data del càsting.
Recordatori: Líquid Draft és el programa formatiu de Pràctiques en la Xarxa d'oficines del BBVA, dirigit a estudiants de Grau en ADE, Economia, Dret o
similars, que sàpiguen treballar en entorns col·laboratius, que estiguin familiaritzats amb el món digital, i que demostrin habilitats interpersonals que els facin
diferents. Es tracta d’un contracte de 6 mesos de pràctiques en horari de matí, de maig a novembre de 2017. Cal inscriure’s per a optar al procés de selecció,
que serà entre febrer i abril.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Activitats de primavera de l’Estació Espai Jove i Els Químics Espai Jove. Inscripcions obertes a partir del dilluns 20 de març
La nova sessió del 5è cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón” organitzat per l’Oficina Jove del Gironès, 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 SIMULACIONS D’ENTREVISTA EN
FRANCÈS, el proper dimecres 22 de març, de 19 a 21h, a l’Estació Espai Jove. Sessió a càrrec de tècnics de L’Estació Espai Jove i de Sabrina Penche,
dinamitzadora del grup de conversa en francès de l’Estació Espai Jove. Places: 6. Preu: activitat gratuïta, cal inscripció prèvia Requisits: cal enviar el
currículum com a mínim una setmana abans de l’activitat.
El 23 de març, de 17 a 18.30h, DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, oferirà la conferència “L’ocupació dels joves: solucions des del tercer
sector social”, al Passeig del Taulat, 266-270. Planta 1a. Barcelona. Les places són limitades i cal inscripció prèvia.
El dissabte 8 d’abril a les 10:00h en primera convocatòria i a les 10.30h en segona, el Centre d’Informació i Assessorament per a Joves de Barcelona acollirà
la 13a Assemblea General Ordinària de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ)
Recordatori: El proper dia 22 de març, de 9h a 14h a la sala "La Cuina" de l'Espai Francesca Bonnemaison (C / Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona) tindrà lloc
la Jornada "violències sexuals, festes majors i mitjans de comunicació". Cal inscripció prèvia.
Recordatori: Del 7 al 30 de març es podrà visitar l’exposició Sota Pressió a Els Químics Espai Jove, organitzat per Salutacció (Taula Jove de Salut de
Girona). L'exposició vol facilitar eines per identificar la pressió social, estratègies per fer-hi front i propiciar la reflexió sobre la presa de decisions en situacions
de grup i la seva influència sobre l'ús de drogues i l'aprofitament del temps d'oci. Activitat gratuïta.
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NOTÍCIES DESTACADES

U

Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 167
Butlletí Família i Escola. Núm. 12, març 2017
034 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
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Bassa: "posem en marxa un pla de xoc per atende infants i adolescents tutelats a Girona"
El Pla Integral del Poble Gitano posa en marxa un curs de monitors i monitores d'activitats de lleure infantil i juvenil
Nova pàgina web del programa "Sigues tu" de Dipsalut. Aquest programa d’eines i actius per a la salut pretén facilitar l'aprenentatge de les deu habilitats
per a la vida i promoure estils de vida saludables, de forma coordinada amb altres agents del territori, donant eines als docents i a les famílies per avançar en
aquesta direcció. Es duu a terme en escoles i instituts per l'alumnat de 3r de primària a 4t de l'ESO
Prohibició de fer foc al bosc. Del 15 de març al 15 d'octubre, no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització
El Departament de Cultura ofereix nous dictats en línia i un cercador exprés per facilitar l'adaptació a les noves normes ortogràfiques
"Per comunicar, clar i català". Nova campanya per fomentar l'ús de termes d'empresa en català enlloc d’anglicismes innecessaris
La cultura que ve: Simposi sobre cultura. El Departament de Cultura organitza un debat per analitzar el futur de la nostra cultura i el seu espai en el
món
El Departament de Cultura estrena un cercador d'apps en català coincidint amb el Mobile World Congress
L'Oficina Jove de l'Alt Empordà recull el primer premi del Concurs de Curtmetratges de Seguretat Vial

U

ENLLAÇOS D’INTERÈS

U

Coordinació Territorial de Joventut a Girona
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
Formació contínua de la Direcció General de Joventut 2016
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
Viquillibre Estratègies de millora educativa
Viqui Guia Jove
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
Portal web de la Diputació de Girona amb l’oferta formativa de millora de l'ocupabilitat
Sexe Joves
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
Jungla jove – Web de l’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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