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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

Oberta 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 2107. El termini de presentació de
sol·licituds finalitza el proper 25 d’abril de 2017

Nous serveis per a joves que viuen a l’exterior

Dimarts 28 a les 12 del migdia acaba el termini de preinscripció a 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. A
partir del 18 d'abril, s'inicia el període de reserva directa de les places disponibles.

Camps de Treball: La coordinadora territorial de Joventut a Girona va presentar ahir l'oferta a la demarcació per aquest 2017
En aquests moments s’està treballant en la campanya 2017 de camps de treball. Es preveu que en breu es publiqui tota l'oferta
de camps per aquest proper estiu
Les preinscripcions als camps de treball a Catalunya per a menors d’edat i d’intercanvi amb la resta de comunitats autònomes
estan previstes per al 10 d’abril (12 h del migdia) i fins al 18 d’abril (12 h del migdia). Es realitzen per Internet.
Oferta actualitzada a 23 de març de 2017

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

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 per als i les joves; pares, mares i tutors/es legals; o als professionals que treballen amb i/o per als joves

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

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 als ensenyaments professionals de música-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

L’Àrea de Relacions Internacionals de la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de la Joventut es va reunir dimarts
passat a Girona amb la Taula de Referents Europa Jove de Girona i el Director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà
Web Taula Referents Europa Jove de Girona

Joventut i Universitats impulsen el programa Pràcticum Odisseu, que promou les pràctiques universitàries de joves en
empreses del món rural
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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
Pràctiques en institucions, organismes i agències de la unió europea
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.
Joventutcat ja té compte Instagram i per celebrar-ho ens conviden a participar al #ConcursJoventutCat dins del Saló de l’Ensenyament. Es pot guanyar un
cap de setmana a un alberg de la Xanascat
La Càtedra de Joves Emprenedors de la UdG organitza, pel cap de setmana del 31 de març i 1 i 2 d'abril, la tercera edició del Girona Weekend. Es dirigeix a
persones emprenedores de les comarques gironines amb una idea empresarial en fase incipient (universitaris, persones emprenedores, etc.). Cal inscripció.
Santander Talent Discovery és un programa que busca persones amb estudis d'enginyeria informàtica o telecomunicacions i un màxim de 3 anys
d’experiència laboral, amb talent i ganes d’aportar valor i capacitat per innovar. Mitjançant una plataforma online cal superar diferents proves per tal d’arribar al
concurs final, que serà presencial, a la seu del Grupo Santander, el 4 de abril de 2017.
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. Les 12 trobades de formació i orientació dels 20 joves tindran lloc entre juny i desembre a l'Alberg de Cabrera de Mar (XANASCAT).
Formació Dual a Baviera – Alemanya, per a persones joves d'entre 18 i 30 anys. Àmbits professionals en els quals busquen persones candidates:
Operaris/àries i tècnic/ques de la indústria mecànica i metal·lúrgica; Professionals de la restauració; Atenció a la dependència; Operaris/àries i tècnic/ques per
la construcció; Instal·ladors /res de gas, aigua i calefacció; Forner/a. Cal enviar CV per correu electrònic. L'empresa BBW valorarà les candidatures i es posarà
en contacte amb les persones seleccionades per convocar-les a una sessió informativa el 20 d’abril a Barcelona.
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: 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)

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
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 OPCIONS PER VEURE MÓN AMB
POCS DINERS (especial viatges), el proper dijous 30 de març, de 19 a 20:30h, a l’Estació Espai Jove. Sessió a càrrec de tècnics de L’Estació Espai Jove.
Preu: activitat gratuïta, cal inscripció prèvia.
I una segona sessió aquesta setmana vinent del 5è cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón”: TRIA LA TEVA DESTINACIÓ A TRAVÉS
D’UN JOC DE VIATGES, el divendres 31 de març, de 18 a 19:30h, a l’Estació Espai Jove. Sessió a càrrec de tècnics de L’Estació Espai Jove. Preu: activitat
gratuïta, cal inscripció prèvia.
Curs sobre estratègies i recursos de comunicació 2.0. per als projectes Erasmus+. Es tracta d’un “Massive Open on-line Course (MOOC)” que tindrà lloc
del 22 al 26 de maig, online. El termini per a la preinscripció finalitza el 7 de maig de 2017.
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.
Recordatori: 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)

U

NOTÍCIES DESTACADES

U

Butlletí A l'Abast Especial: Ajuda’ns a millorar l’Escola d’Estiu del Voluntariat!
Butlletí A l'Abast, núm. 426
We own it! la campanya europea que fomenta l’emprenedoria cooperativa
La directora general de Joventut, Marta Vilalta, fa una crida per abordar els programes de salut mental per a joves a nivell europeu
El Govern presenta la cartera de serveis per als catalans inscrits al Registre de residents a l'exterior
Els consellers Ruiz i Baiget destaquen la importància de l'orientació als estudiants com a clau per garantir l'èxit en l'accés als estudis superiors
Meritxell Ruiz: "El curs vinent obrirem 15 nous centres i crearem 6 instituts escola"
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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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