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

#SantJordialcarrer: celebrem i compartim Sant Jordi a les xarxes
El gust per la lectura
Activitats del Sant Jordi 2018 al JOVE.CAT
Més de 70 activitats de llengua per celebrar Sant Jordi
Propostes per a tots els gustos per viure un Sant Jordi solidari

Curs “Educació Emocional per a professionals de Joventut” organitzades per l’Agència Catalana de la Joventut. A Girona el 8
de maig, a Tarragona i Terres de l'Ebre el 9 de maig, a Lleida el 17 de maig, i a Barcelona el 22 de maig. Cal inscripció prèvia.
Aquestes jornades formatives inclouen un treball previ a les pròpies jornades (2h) i una formació presencial de 5 h, que serà
participativa i vivencial. A més, posteriorment i per les persones que ho sol·licitin, es realitzarà un seguiment sobre com
incorporar l’educació emocional als projectes i programacions que realitzen

Recordatori: Dilluns 23 d’abril finalitza el període d’inscripció al programa Obrim Via que des de l’equip de Participació de la
Direcció Gral. Joventut s’ofereix a la Casa de Cultura de Girona el 3,10 i 17 de maig. El programa 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

Recordatori: fins el 24 d’abril es pot realitzar la preinscripció escolar 2018-19 a educació infantil (2n cicle), 1ària, i 2ària
obligatòria
Novetats de la preinscripció

Recordatori: L’AcPpJ té oberta 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

Fins al 3 de maig, de dilluns a divendres laborables, de 10 a 17 hores, es podrà visitar a la Sala d’Art Jove de la Direcció General
de Joventut el projecte guanyador de la Menció Art Jove en la passada edició d’Inund’Art

Camps de Treball: llistat del resultat del sorteig. 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 8 de maig. Autoadjudicació oberta a partir del 15 de
maig

Inscripcions obertes a les colònies d'estiu Oasis 2018. Per a joves que s’identifiquin com a gai, lesbiana, bisexual, trans o que
es et trobin en procés de qüestionament i cerca de la seva sexualitat o gènere

Recordatori: Ajuts al Pràcticum Odisseu 2017-2018. Ofertes de practiques disponibles fins el dia 15 de maig

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

Nou web del Voluntariat

Infografies explicatives del nou decret 267/2016 que regula les activitats d'educació en el lleure en les quals participen joves
menors de 18 anys. Hi ha tres infografies: “Què regula la llei?”; “Taula detallada de ràtios dirigents”; i “Notificació: on s'han de
fer les activitats i documentació, assegurances i accessibilitat”
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Noves fitxes informatives a la secció "Quins fons europeus hi ha?" del web #FonsUECat
Possibilitats de pràctiques en institucions, organismes i agències de la Unió Europea – Butlletí informatiu núm 37 (16 d’abril 2018)
Ofertes d'ocupació en institucions, organismes i agències de la Unió Europea - Butlletí informatiu núm 47 (16 d’abril 2018)
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena d’abril de 2018
Inscripció a la borsa de treball de personal docent, del 26 d’abril al 14 de maig de 2018
Ponència sobre el mercat laboral alemany i els perfils més demandats a Alemanya + Entrevistes personals, el proper 26 d’abril, a les 11h i a les 14:30h, a
l’Escola Politècnica Superior del Campus Montilivi de la Universitat de Girona. A càrrec del ZAV (Servei d'Ocupació Laboral d'Alemanya) amb la col·laboració de la
xarxa EURES. Ofereixen places en els sectors d’hostaleria, restauració, sanitari, oficis tècnics.
La Comissió Europea ha llançat el concurs de fotografia #Mysocialrights per a joves d’entre 18 i 30 anys residents a la UE que vulguin expressar la seva visió
sobre els drets socials. El tema del concurs és “Com percebo els drets social a Europa”. Es poden presentar tres fotos. Els tres guanyadors podran assistir a
l’Esdeveniment Europeu de la Joventut que tindrà lloc a Estrasburg els dies 1 i 2 de juny, on tindran l’opció de trobar-se amb joves de tota Europa. El principal
premi pels guanyador és un ticket d’interrail per a dues persones per descobrir Europa. El termini acaba l’1 de maig de 2018
#efim18: Nova edició del concurs d’Instagram Experiència Fotogràfica Internacional de Monuments (EFIM), adreçat a estudiants de secundària, batxillerat i
cicles formatius de Catalunya, en el marc de celebració de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. Cal publicar les fotos abans del 15 de maig. Inscripcions obertes
fins al proper 1 de maig.
Ajuts al foment del català. Subvencions per a iniciatives d’empreses que incorporin el català en productes tecnològics (termini fins al 2 de maig), per a entitats
que fomentin la llengua catalana (termini fins al 2 de maig) i per fomentar el català al cinema (termini fins al 31 d’octubre).
4a Beca de l'Associacionisme Cultural Català. La presentació de les propostes acaba el dia 15 de maig de 2018. La beca serà recompensada amb 6.000€.
L’estudi haurà de presentar-se abans del 28 de febrer de 2019.
Recordatori: L’Ajuntament de Girona convida un any més a totes aquelles persones, entitats i establiments que ho desitgin a participar en el Dia Internacional de
la Música, el dijous 21 de juny de 2018. La convocatòria s’adreça a grups i solistes de qualsevol estil musical que vulguin actuar en escenaris sonoritzats al
centre de la ciutat. El període d’inscripció finalitza el 27 d’abril de 2018
Recordatori: La Filmoteca de Catalunya busca joves amants del cinema d'entre 12 i 14 anys que, juntament amb altres nois i noies d'altres països europeus,
vulguin formar part del jurat del Premi del Public Jove del Cinema Europeu. El proper diumenge 6 de maig es podran veure i debatre els films i tindrà lloc la
votació, a la sala Chomón de la Filmoteca. El termini per inscriure's acaba el 27 d'abril.
Recordatori: El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) ha obert la convocatòria per participar al 080 Fashion Market de la propera edició de
la passarel·la de moda catalana, que se celebrarà del 25 al 29 de juny al Recinte Modernista de Sant Pau. Les sol·licituds per participar-hi es poden presentar fins
el proper 27 d’abril de 2018.
Recordatori: 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
Recordatori: Programa de pràctiques 2018-2019 a l’Agència de la Unió Europea pels drets fonamentals per a membres del col.lectiu gitano. Data límit: 30
d’abril de 2018.
Recordatori: Convocatòria B-solutions: Ajuts per a projectes que contribueixin a resoldre obstacles fronterers de caràcter legal i/o administratiu a la UE
cooperació transfronterera. El pressupost total és de 400.000€, amb un màxim de 20.000€ per projecte. El termini de sol·licitud finalitza el 30 d’abril de 2018.
Recordatori: L’empresa OSM Aviation realitza un procés de selecció de personal conjuntament amb el Grup Eures Nòrdic, per a treballar a les línies
aèries. En aquest cas busquen PERSONAL DE CABINA per a vols de curta distància amb base a Barcelona, per a Norwegian Air Shuttle i altres companyies.
Requisits: tenir un nivell d'estudis de batxillerat o equivalent, parlar anglès amb fluïdesa i tenir una estatura mínima de 1,60 m. La data límit de sol·licitud és el 30
d’abril de 2018.
Recordatori: La Fundació Espavila engega la 7a convocatòria de les Beques Educar Fomentant l’Esforç, amb l'objectiu de promoure iniciatives que es duguin a
terme a Catalunya i en l’àmbit educatiu i lúdic de 0 a 18 anys, per promoure els valors de la cultura de l’esforç. Es podran presentar els projectes fins al dia 30
d’abril del 2018
Recordatori: Nova edició del concurs a Instagram Experiència Fotogràfica Internacional de Monuments (EFIM) #efim18, adreçat a estudiants de secundària,
batxillerat i cicles formatius de Catalunya. Les fotos cal publicar-les abans del 15 de maig. Inscripcions obertes fins al 1 de maig de 2018
Recordatori: Es convoquen 150 places de bomber. El termini per presentar-s’hi és del 13 d'abril al 2 de maig. El procés selectiu és el de concurs oposició
i consta de 4 fases
Recordatori: Premi Alt Urgell de Joves Autors dels Premis literaris Homilies d'Organyà, dotat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Hi poden participar joves de
17 fins a 30 anys. El termini de recepció d’originals es tancarà el dia 4 de maig de 2018.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Sessió informativa sobre l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG, el dimarts 24 d’abril, a les 12h, a la Facultat de
Dret. Activitat gratuïta. Cal inscripció. Places limitades (màxim 40 participants)
La nova sessió del 2n cicle d’orientació formativa de Girona CAMINS, organitzat per l’Oficina Jove del Gironès- Estació Espai Jove, serà la sessió QUÈ PUC
FER DESPRÉS DEL PROJECTE SINGULAR, el dimarts 24 d’abril, dimecres 25 d’abril o dijous 26 d’abril (sessions independents), a les 9:30h, a l’Estació Espai
Jove. Sessió dirigida només a l’alumnat de Projecte Singular de centres educatius de secundària de Girona. A càrrec de tècnics de L’Estació Espai Jove de Girona.
Gratuïta.
Ponència sobre el mercat laboral alemany i els perfils més demandats a Alemanya + Entrevistes personals, el proper 26 d’abril, a les 11h i a les 14:30h, a
l’Escola Politècnica Superior del Campus Montilivi de la Universitat de Girona. A càrrec del ZAV (Servei d'Ocupació Laboral d'Alemanya) amb la col·laboració de la
xarxa EURES. Ofereixen places en els sectors d’hostaleria, restauració, sanitari, oficis tècnics.
La Xixa engega LA XIXA LAB: LABORATORI PER A LA DIVERSITAT a la Garrotxa amb el taller ‘Eines teatrals i de facilitació de grups per a treballar la
diversitat’ el 12 de maig a Olot, matí i tarda. Dirigit a persones interessades en adquirir eines per al treball de conflictes, la diversitat i la convivència comunitària i
educativa a partir del Teatre de l’Oprimit, del Treball de Processos i altres metodologies afins. Cal inscripció prèvia i l’activitat té un cost de 20€
Recordatori: 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)
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NOTÍCIES DESTACADES
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Butlletí Família i Escola, núm. 23 - abril 2018
085 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
La Sala d'Art Jove de la Generalitat acull l'exposició de la guanyadora de la menció "Art Jove" de la mostra emergent Inund'ART 2017
Ensenyament lliura els premis del VII Concurs Escolar del Saló Còmic
Nou portal de la Comissió Europea Erasmus In School. Un portal on es poden trobar vacants per treballar com a auxiliar de conversa en escoles de tot
el món durant l'època estival o tot el curs acadèmic.
Finances ètiques a l’aula, una trobada per fomentar un nou model d’educació en economia

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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