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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

Sant Jordi a Gencat
Sant Jordi al Jove.Cat
Sant Jordi Solidari 2017

26 d’abril, Dia per a la visibilitat lèsbica: Visibles i Iguals en Drets

L'Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Girona impulsa l'orientació formativa per a joves de la ciutat amb el nou cicle "Camins"
La conferència «Els nous reptes de l'educació», a càrrec de César Bona, un dels millors docents del món, donarà el tret de
sortida al cicle, el 26 d'abril, (18.30 hores), a l'EspaiCaixa de Girona
Programació de totes les activitats del cicle

En el marc de la Setmana Europea de la Joventut, la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de la Joventut
organitzen el curs “Taller d’Activisme Juvenil, Pau i Drets Humans”, el 3 i 5 de maig, de 16 a 18 h, a l’Aula de la Direcció
General de Joventut. Cal inscripció.

L’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) organitza com cada any la sessió formativa sobre novetats en temes d’ensenyament,
que aquest any inclou la perspectiva de gènere en l’orientació. Serà el 9 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

Darreres places a la formació en perspectiva intercultural des de les polítiques de joventut organitzada per l’Agència Catalana
de la Joventut (ACJ), que tornarà a donar accés a rebre assessorament per desenvolupar projectes interculturals en el territori.
S’impartirà a la seu de l’ACJ a Barcelona, i les sessions seran l’11 i 25 de maig i 8 i 22 de juny, amb un total de 16 h

El dimarts 25 d’abril acaba el termini de sol·licitud a la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i
activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2017
Vídeotutorial “Subvencions a entitats del Dep Treball, Afers Socials i Famílies”

En breu, i fins al 3 de maig, s’obrirà la participació a la convocatòria de les Beques Carnet Jove, del Programa Connecta’t de
l’Agència Catalana de la Joventut. Un total d’onze beques a joves d’entre 16 i 31 anys en diferents camps professionals. Són
convocatòries dotades amb 5.000 euros cadascuna + una estada formativa d’un any en una empresa de referència del sector

4rt Congrés Català de la Joventut: Els dies 13 i 14 de maig es celebrarà el Congrés Català de la Joventut, trobada que servirà
per plantejar col·lectivament el model de societat que volen els joves

Des de l’AcPpJ cerquen col·laboradores i col·laboradors pel projecte CLOSER. Busquen professionals/entitats interessades en
polítiques inclusives per a joves

L’Escola Tècnica de l’Espectacle de Casa de la Música (ETECAM) amplia l’oferta formativa a partir del curs 2017-2018 amb el
primer Grau Superior en So per a Audiovisuals i Espectacles de les comarques gironines

Catalunya és reconeguda a Europa com a exemple en el desplegament de la Garantia Juvenil

Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2017
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U

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Oferta formativa Fundació Paco Puerto, centre de formació de Comissions Obreres. Cursos subvencionats durant els mesos d'abril, maig i juny
dirigits a treballadors/es ocupats/des i aturats/des.
Run4Fun EPF una nova l’aplicació gratuïta per a mòbils Android del programa de prevenció universitari En Plenes Facultats (EPF), per conèixer jugant els
efectes de les drogues
Pràctiques a la seu d’ACCIÓ a Barcelona i les Oficines Exteriors d’arreu del món, per a joves menors de 26 anys, que estiguin acabant la carrera o ja
l’hagin acabat fa poc i no tinguin encara experiència professional.
Oberta la presentació de projectes al XXII Fòrum d’Inversió d’ACCIÓ, que enguany tindrà lloc el 6 de juliol a l’Auditori Axa de Barcelona. S’escolliran 21
projectes empresarials que necessiten finançament. La data límit per a presentar candidatura és el 2 de maig de 2017.
Recordatori: La Secretaria de Transparència i Govern ha publicat les bases d’una una nova convocatòria d'ajuts a les entitats per oferir suport tècnic i
assessorament personalitzat a projectes de participació interna. En breu s’obrirà la convocatòria i es tindran 15 dies hàbils per presentar la sol·licitud. Les
accions objecte d'ajut s'hauran de desenvolupar com a màxim fins el 30 de novembre del 2017.
HP i la Fundación Universidad-Empresa llancen el programa “HP Academy 2017” que ofereix un contracte laboral de dos anys en HP a universitaris acabats
de titular i formació en un entorn internacional. Els interessats hauran de registrar la seva candidatura a la web oficial de "HP Academy 2017" fins al pròxim 30
de maig de 2017.
Recordatori: #Friends4Europe: En el marc de la celebració dels 30 anys del programa Erasmus, la Representació de la Comissió Europea a Barcelona llança
un concurs per a Facebook i Instagram on demana als usuaris que comparteixin una fotografia on apareguin amb els seus amics europeus que hagin fet
durant el seu Erasmus o en qualsevol altra ocasió.
Recordatori: Concurs de grups novells per la festa major de Vilablareix 2017 - 2a edició. Inscripció dels concursants fins al 23 d'abril de 2017.
Recordatori: 10è Concurs “Joves i Mobilitat” 2016-2017, per a joves d’entre 13 i 17 anys de Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius de centres escolars,
membres de casals de joves o centres de lleure de Catalunya. És un concurs del RACC amb el què pretén que en els joves es treballin aspectes de mobilitat
sostenible i segura. El seu objectiu principal és promoure actituds que fomentin entre els joves una mobilitat responsable. La presentació de treballs pel
concurs acaba el 28 d’abril de 2017

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Campanya solidària de CINC (Centre Internacional de Negocis de Catalunya): una rosa per un llibre. Entre els dies 20 i 21 d’abril CINC recull llibres
usats i a canvi regalen una rosa. Els llibres recollits es donaran a la fundació Engrunes i a Caritas, que els posaran a la venda amb la finalitat de recaptar
diners per ajudar a persones en situació de pobresa i exclusió social.
Garantia Juvenil Garrotxa realitza 1r Cicle de Xerrades Informatives de Garantia Juvenil a 6 pobles de la comarca: Besalú el 25 d’abril a les 11h; Les
Planes d’Hostoles el 3 de maig a les 20h; Olot el 4 de maig a les 18h; Sant Joan les Fonts el 9 de maig; Sant Jaume de Llierca el 16 de maig; i La Vall d’en
Bas el 23 de maig. Cal inscripció!.
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 VOLS ANAR A L’ESTRANGER?
CONEIX LES OPCIONS, el proper dijous 26 d’abril, de 18h a 20h, a l’Estació Espai Jove. Sessió a càrrec de tècnics de L’Estació Espai Jove. Preu: activitat
gratuïta, cal inscripció prèvia.
Sessió informativa “Infojobs, coneix el portal des de dins”, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG, el dijous 27 d’abril, a les 12 hores, a l'Aula
Magna de la Facultat de Ciències. A càrrec de Nilton Navarro, Social Media Manager de InfoJobs. Cal inscripció. Places limitades.
Barcelona GovJam, del 16 al 18 de maig de 2017 #BCNGovJam #GGovJam: We Question Our Project i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
posen en marxa la 5a edició de la Barcelona GovJam, esdeveniment sobre la innovació als serveis públics que se celebra simultàniament a diverses ciutats
d’arreu del món, en el marc de la Global GovJam.
Recordatori: La Federació Catalana de Voluntariat Social, juntament amb Festival Strenes, organitza el proper dissabte 22 d’abril, de 17 h a 21 h, la XVII Fira
d’Entitats de Voluntariat.
Recordatori: La primera sessió del 1r 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 dilluns 24 d’abril, d’11 a 13h, a l’Estació Espai Jove. Sessió dirigida a alumnes de
Projecte Singular de centres. A càrrec de tècnics de L’Estació Espai Jove. Gratuïta.
Recordatori: La nova sessió del 1r cicle d’orientació formativa de Girona CAMINS, organitzat per l’Oficina Jove del Gironès- Estació Espai Jove, serà la
sessió AFRONTAR ELS EXÀMENS FINALS I LES PAU I NO MORIR EN L’INTENT, el divendres 28 d’abril, de 17 a 18:30h, a l’Estació Espai Jove. Sessió
dirigida a dirigida a alumnes de batxillerat. A càrrec de Marcos García de The Passion Generation. Gratuïta.
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NOTÍCIES DESTACADES
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Butlletí E-Joventut 60: Orientació acadèmica
Butlletí A l'Abast, núm. 428
Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 169
Butlletí Família i Escola, núm. 13 - abril 2017
038 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
Ensenyament publica el calendari de la preinscripció dels ensenyaments postobligatoris per al 2017-2018
El passat 8 d'abril es celebrava la XIII Assemblea General Ordinària de l’AcPpJ
Joventut incorpora una beca d'acció social al programa Connecta't, de Beques del Carnet Jove
Treball, Afers Socials i Famílies presenta un estudi sobre l'impacte de la Llei per a garantir els drets de les persones LGBTI
Govern, ajuntaments i entitats desplegaran conjuntament el Programa Català de Refugi
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El Govern aprova una oferta d'ocupació pública de més de 7.700 places, la convocatòria més important dels darrers sis anys
El representant del Govern davant la UE presenta la xarxa d'ambaixadors universitaris UNICAT
El 60% dels projectes que passen a la 2a fase de la segona convocatòria del POCTEFA tenen socis catalans. L’Agència Catalana de la Joventut
participa d’una de les propostes per reforçar les competències i la inclusió en els territoris, en el projecte Trampoline

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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