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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

La Coordinadora Territorial de Joventut a Girona, Agnès Fàbregas, assistirà demà 21 de gener a les 18h a la inauguració de
l’Espai Jove de Sant Pere Pescador

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

Millora dels requisits d'inscripció a la Garantia Juvenil: N'hi haurà prou amb no haver treballat ni estudiat el dia anterior

Preinscripció a la 1a convocatòria 2017 del programa ‘Vacances en família’. S'hi poden inscriure les famílies amb fills
menors de 18 anys, del 16 de gener al 6 de febrer (fins les 12h del migdia). Aquest any, els membres de la família majors de
65 anys també poden gaudir del programa amb un 50% de descompte

L’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya presenta la convocatòria Art Jove per desenvolupar
projectes en el marc de la Sala d’Art Jove al llarg de l’any 2017. El termini per a la presentació de propostes finalitza el
dilluns 20 de febrer a les 14h. Es diferencien tres modalitats:
-

Premis Art Jove per la producció de projectes en les modalitats creació, investigació, edició, intervenció en l’àmbit de
la natura i el paisatge i intervenció en l’àmbit museístic i patrimonial,

-

Beques Art Jove per a la mediació en residència i per la mediació en educació i les

-

Beques Art Jove d’intercanvi internacional.

El Govern reprèn els ajuts per a projectes de recerca i investigació sobre la realitat juvenil a Catalunya, que es desglossa
en el Premi Joventut, les Beques per a la realització de tesis doctorals i els Ajuts a la recerca en matèria de joventut. La
convocatòria es fa amb la col·laboració de l'AGAUR. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 28 de febrer de 2017

Es posa en marxa el Voluntariat per la Llengua Virtual. Només cal ser major d'edat i disposar d’un ordinador amb bona
connexió a Internet, càmera, micròfon i altaveus o auriculars i descarregar un programa de videoconferència

Organitzacions i ciutadania engeguen una gran campanya unitària per impulsar l’acollida de persones refugiades a
Catalunya
Casa nostra, casa vostra - Anunci de campanya

Recordatori: L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut té oberta la nova convocatòria per a la
recollida de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut. El termini per a presentar propostes finalitza el 31 de gener de 2017

Dades estadístiques i Documents d’anàlisi de l’Observatori del Treball i Model Productiu
Atur per comarques i municipis. Febrer 2016
Situació del Treball Autònom a Catalunya

5è 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. Es realitzarà del 25 de gener al 2 de juny

Vídeo promocional d'Els Químics Espai Jove de Girona, que celebra 5 anys (2011 – 2016)
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena de gener de 2017
El Govern dóna llum verda al Primer Pla d'Acreditació i Qualificació Professionals, que preveu una oferta de 7.900 places d’avaluació i acreditació de
competències fins el 2018.. Les places s’oferiran en dependència, comerç i màrqueting, electricitat i electrònica, fabricació mecànica, hostaleria i turisme,
activitats físiques i esportives, sanitat, seguretat i mediambient, i energia i aigua
Avui 20 de gener acaba al termini per a presentar la sol·licitud de subvenció per al finançament de programes INTEGRALS, que promou el Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya sota el paraigües de la Garantia Juvenil. Aquestes iniciatives de caràcter singular donen resposta a les especificitats del
territori, i no tenen cabuda en cap altra convocatòria.
8a edició del 360FEST, festival dels grups de música dels alumnes dels instituts de secundària del Gironès organitzat per l’Espai Marfà i la Secció de
Joventut de l’Ajuntament de Girona i la Casa de la Música del Gironès, que se celebrarà el divendres 21 d’abril a partir de les 16 h al Parc del Migdia de
Girona. Fins el 15 de febrer estaran obertes les inscripcions per poder actuar-hi.
EURECAT convoca un programa plurianual de 100 places, per a la realització de pràctiques professionals per estudiants i titulats universitaris, o de
cicles formatius de grau superior o FP Dual, que vulguin tenir la seva primera experiència en el món empresarial i tecnològic. Hi ha dues modalitats de
contracte en funció de si ets titulat/da o estudiant. Per a la convocatòria 2016-2017 es van obrir quatre períodes d’inscripció i incorporació. El tercer període
d’inscripció finalitza el 28 de febrer de 2017
Inscripcions obertes al 17è Campionat de Funky Hip Hop Ciutat de Girona. La data límit d'inscripció és fins al 6 de març.
Recordatori: X Edició del Premi Jove Europeu Carlemany: El Parlament Europeu i la Fundació del Premi Internacional Carlemany d'Aquisgrà engega una
nova edició d'aquest Premi que distingeix projectes duts a terme per joves que promoguin models de convivència a Europa. Es concedeix un premi de 7.500
euros al millor projecte, de 5 000 euros al segon i de 2 500 euros al tercer. El termini de sol·licitud finalitza el 30 de gener de 2017.
Recordatori: 15a convocatòria de la Beca Josep Pallach. L'Ajuntament de Girona convoca aquesta Beca que té l'objectiu d’impulsar la dimensió educadora
de la ciutat de Girona. La convocatòria està oberta tant a entitats i professorat dels centres de la ciutat com de fora, sempre que el seu projecte estigui centrat
en la ciutat de Girona i s’ajusti als objectius de la convocatòria. El termini de presentació de la sol·licitud de la beca és el 30 de gener de 2017.
Recordatori: 1a Convocatòria del Premi Internacional Fundació Princesa de Girona (FPdGI), destinat a reconèixer la trajectòria d'entitats i organitzacions
de la Unió Europa que treballen a favor de joves d'entre 16 i 25 anys en l'àmbit del desenvolupament professional i la innovació educativa. Podran ser
premiades aquelles organitzacions privades europees que tinguin una antiguitat superior a cinc anys i que estiguin inscrites en un registre de fundacions o
d'associacions sense ànim de lucre. Termini obert fins al proper 30 de gener 2017
Recordatori: L’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa convoca la seva XI distinció en participació. La Distinció “Bona Pràctica en
Participació Ciutadana” busca reconèixer les experiències innovadores en el camp de la democràcia participativa, coordinades pels governs locals, que
puguin ser susceptibles de rèplica. Es poden presentar candidatures fins el proper 31 de gener 2017
Recordatori: La Fundació Bancària "la Caixa" convoca un programa de 65 beques per cursar estudis de postgrau durant el curs 2017-2018, a qualsevol
universitat o centre d'ensenyament superior de qualsevol país de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), llevat Espanya. El termini de la convocatòria
finalitza el 2 de febrer de 2017.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
24a edició del Mostrar’t de L’Estació Espai Jove de Girona que se celebrarà del celebra entre gener i juny de 2017
La primera 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 VOLS ANAR A L’ESTRANGER?
CONEIX LES OPCIONS, el proper dimecres 25 de gener, de 18 a 21 h, a l’Estació Espai Jove, Sessió a càrrec de tècnics de L’Estació Espai Jove. Gratuïta.
Cal inscripció.
Sessions informatives de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària per a donar a conèixer les noves línies de subvenció per al 2017 i 2018.
Seran a la sala d’actes de la segona planta de la seu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Pg. Taulat 266 – 270, Barcelona), el 26 de gener
de 16.30 - 18.00, o el 27 de gener de 12.00 - 13.30. L’aforament és limitat. Cal inscripció prèvia.
1es Jornades de la xarxa de municipis LGTBI de Catalunya "Les polítiques LGTBI al món local, articulacions i aliances", el divendres 27 de gener, de
9:15 a 18:00 h al Casal Pere Quar!. Rambla, 69. Sabadell. Cal inscripció prèvia abans del 23 de gener.
Seminari: El teu futur laboral: Un simple treball o la teva autèntica. “Vols saber cap a on tirar quan acabis els estudis?“. Organitzat per la Borsa de
Treball de la UdG el 30 i 31 de gener, i l’1, 2 i 3 de febrer, en grup de matins (dl-dj de 10 a 13h i dv de 9 a 13h) o en grups de tardes (dl-dj de 15 a 18h i dv de
15 a 19h). S’impartirà a la sala de reunions Gavarres (C1). Facultat de Ciències. Les places són limitades a 20 estudiants/titulats, i l’admissió serà per ordre
d'inscripció.
Debat d’educació organitzat per la Fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta de Catalunya: Construir una escola per la generació de nadius digitals.
Com crear entorns d’aprenentatge motivadors? El diàleg serà amb Kirsti Lonka, professora de psicologia de l'educació de la Universitat d'Hèlsinki
(Finlàndia), de l'Optentia Research Focus Area de sud Àfrica i de la Universitat Nacional de Ciència i Tecnologia de Taiwan. El proper 31 de gener a les
18.30h, a l’Auditori del MACBA. També és possible seguir l’acte a través d’streaming. Cal inscripció prèvia.
Recordatori: Taller de rima i rap amb en Pau Llonch, al Local Jove de Celrà, els dijous del 26 de gener al 23 de febrer de 2017, de 17.30 a 19 h
Recordatori: Cicle Connexions. Erasmus + Una oportunitat per emprendre, organitzat per l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, adreçat a
electes i professionals de joventut de les administracions locals, altres professionals i persones interessades en temes de joventut. Serà el 27 de gener de
2017, al Pati Manning (Barcelona). Cal inscripció prèvia
Recordatori: CURS online: Etnoeducació i artivisme: raça i polítiques de identitat en educació , organitzat pel Col·legi d'Educadores i Educadors Socials
de Catalunya (CEESC), de l'1 al 28 de febrer, de 45h
Recordatori: CURS: Estratègies educatives per a la intervenció comunitària amb joves, organitzat pel Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de
Catalunya (CEESC), a la seu de Girona (c/ Ibèria 4), els divendres 17 i 24 de febrer i 10 i 17 de març, de 9.30 a 14.30h.
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NOTÍCIES DESTACADES
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Butlletí Família i Escola, núm. 10 - gener 2017
026 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
La Coordinadora Territorial de Joventut a Girona, Agnès Fàbregas, assistirà dimecres 25 de gener, a les 20h, a la presentació oficial del Pla Local
de Joventut 2017-2020 de Cassà de la Selva, a la Sala de Conferències de Can Trinxeria (Pl. de la Coma)
Treball, Afers Socials i Famílies i la Confederació de Cooperatives de Catalunya signen un conveni de col·laboració per enfortir el cooperativisme
Conveni contra la pobresa energètica. Les administracions catalanes s’alien per protegir els col·lectius més vulnerables.
El 66% de l'ocupació dels albergs de l'Agència Catalana de la Joventut prové dels programes socials
Ja està disponible al web del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) els resultats de l’enquesta “La societat catalana davant el futur. 2016”
Consellera Bassa: "Treballem per un país amb igualtat d'oportunitats, equitat i reducció de les desigualtats"
La formació ocupacional prioritat bàsica del Govern de Catalunya
Dolors Bassa: "Mirem amb optimisme el 2017 per passar del mercat laboral precari cap al de la qualitat en el treball"
El Govern aprova l'actualització del currículum dels ensenyaments de música de grau professional
Es prorroga el Tercer Conveni del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural
El més llegit a xarxanet durant el 2016!

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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