PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

27/01/2017

Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines
U

AVISOS

U

H

Nou Carnet Jove!
Nou Pack Jove 2017

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posa en marxa el Programa Català de Refugi
Programa Català de Refugi
Inscripció per ser mentor/a de persones refugiades en el procés d'aprenentatge de la llengua, en la recerca de feina i en
aquelles aspectes que puguin facilitar la seva integració en la societat catalana o per ser entitat col·laboradora del
programa.

La setmana vinent es reprenen les sessions territorials per informar dels recursos i serveis de la Direcció General d’Acció
Cívica i Comunitària. A la demarcació de Girona estan programades a la Garrotxa (Olot 28 de febrer), Baix Empordà (La
Bisbal 20 d’abril) i al Pla de l’Estany (Banyoles 23 de maig). Cal inscripció prèvia.

Trobada entre la Direcció General de Joventut i el Young Scot escocès per a compartir polítiques i programes per a joves

Ensenyament obre la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018. Les sol·licituds es podran presentar
fins al 7 febrer, en un total de 85 especialitats docents

El proper dimarts 31 de gener acaba el termini per a la recollida de propostes 2017 que l’Associació Catalana de
Professionals de les Polítiques de Joventut fa de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut

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

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:

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

Manifestació en favor de l'acollida de persones refugiades i migrants: 18 de febrer a les 16h, a Pl.Urquinaona (Barcelona)

Assemblea General Ordinària (AGO) del Consell Nacional de la Joventut a Catalunya (CNJC) l’11 de febrer a la Casa
Elizalde de Barcelona
Constituït el grup motor que coliderarà l'elaboració de la IV Carta Catalana de la Joventut!: El proper programa polític del
moviment associatiu juvenil
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U

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena de gener de 2017
Ja estan obertes les inscripcions al projecte AS Crea Tech, subvencionat pel Programa Singulars 2017 del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) del
qual la Càtedra FPdGi de Joves Emprenedors n’és coorganitzador juntament amb AENTEG i la consultoria de recursos humans AimSolo. Està dirigit a 13
joves de qualsevol part del territori català que garanteixin amb els requisits de la Garantia Juvenil i vulguin crear el seu pla d’empresa per establir les bases
que permetin el desenvolupament del negoci amb èxit a partir del model CANVAS.
Joves 10! vols treballar a l'estranger?. El Consell Comarcal del Baix Empordà gestiona aquest projecte, que ofereix formació en idiomes, ajuda en la cerca
de feina a un país europeu, i una beca de 600€/mes durant el contracte de treball (màx. 6 mesos). Cal enviar CV abans del 31 de gener.
L'Obra Social "la Caixa" convoca 65 beques per cursar estudis de postgrau en universitats o centres d'ensenyament superior de països de l'Espai
Europeu d'Educació Superior (EEES), tret d'Espanya, per al qual ja s'ofereix una convocatòria específica. El termini de la convocatòria finalitza el 2 de
febrer de 2017.
Premis #tuetscultura, convocats per SOM cooperatives. Dirigits a persones individuals, empreses, treballadors de les empreses del grup SOM i estudiants
universitaris. Convocatòria per a rebre idees de projectes de l’àmbit de la cultura i de la comunicació. Fins el 10 de febrer de 2017.
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.
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.
#FilmEstudis2017: La secció de Joventut de l'Ajuntament de Girona organitza el primer concurs de vídeo dirigit a alumnes que estiguin cursant un Cicle
Formatiu de Grau Mitjà o Superior a la comarca del Gironès. Termini fins el divendres 21 d’abril a les 12 del migdia.
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.
Recordatori: El Tinter, d’Òmnium Cultural, ha tornat a convocar els premis de narrativa i poesia en català dirigits als centres educatius dels Països
Catalans per a autors d'entre 6 i 18 anys: l’11è premi escolar de narrativa en català Premi Sambori Òmnium 2017 (termini fins al 3 de febrer de 2017), i el 6è
Premi Pissiganya de Poesia Escolar (termini fins al 21 d’abril de 2017).

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Ahir dijous 26 de gener va començar el Taller de rima i rap amb en Pau Llonch, al Local Jove de Celrà. Serà tots els fins al 23 de febrer de 2017, de 17.30 a
19 h
Diumenge 29 de gener és el darrer dia de l’exposició “Sempre Joves” ubicada a l’Ideal-OJG (Olot). Es tracta d’un projecte col·laboratiu amb l’Arxiu Comarcal
de la Garrotxa (ACGAX) i el Museu de la Garrotxa per facilitar espais de reflexió sobre el paper dels joves dins la societat d’Olot i comarca. L’entrada és
gratuïta.
La segona 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 ESTADES ALS EUA: TROBAR
PRÀCTIQUES REMUNERADES, el proper dimecres 1 de febrer, de 19 a 21 h, a l’Estació Espai Jove, Sessió a càrrec de tècnics de L’Estació Espai Jove.
Gratuïta. Cal inscripció.
Sessió formativa “El què, el com i el quan del teu CV”, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG, el dimecres 1 de febrer, al Campus Montilivi –
Biblioteca - Sala Ernest Lluch, de 12 a 14h. Activitat gratuïta. Cal inscripció. Places limitades (màxim 40 participants)
Sessió formativa “Com superar una entrevista de treball”, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG, el dijous 2 de febrer, al Campus Montilivi –
Biblioteca - Sala Ernest Lluch, de 12 a 14h. Activitat gratuïta. Cal inscripció. Places limitades (màxim 40 participants)
Sessions informatives durant el mes de febrer sobre les estades als Estats Units organitzades per Young Life del 30 de juny al 24 de juliol, per a joves
i adolescents. Hi haurà una sessió informativa a Banyoles el proper 17 de febrer, a les 20:30, al Centre Juvenil Young Life de Banyoles.
CURS online: Jo, tu, ell, ella ... Consciència de gènere en l'espai educatiu, organitzat pel Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
(CEESC), de l'1 al 28 de març, de 45h.
VII Congrés Català de Sociologia: La postveritat i la manca de reflexió, una nova realitat del segle XXI?. Serà el 21 i 22 d’abril 2017 a Tarragona,
organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i l’Associació Catalana de Sociologia.
Recordatori: 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.
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Recordatori: 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.
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.

U

NOTÍCIES DESTACADES

U

Butlletí JOVE.CAT, núm. 205, gener 2016
Butlletí de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, núm. 131
Butlletí A l'Abast, núm. 422
027 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
Compareixença al Parlament Europeu: Conferència del president Puigdemont, el vicepresident Junqueras i el conseller Romeva per explicar el
referèndum
El Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) publica els resultats de l’enquesta sobre la Percepció de les polítiques públiques i valoració de Govern
Ginesta: "És positiu que 110.800 persones més estiguin treballant i el 2017 seguirem treballant perquè les 558.500 que encara continuen a l'atur
tinguin una feina digna"
La Generalitat ofereix formació especialitzada i actualitzada en mediació als professionals que gestionen i fan prevenció de conflictes en el Pla
Integral del Poble Gitano
El Consell Escolar de Catalunya obre tallers de centre i territorials per promoure el procés participatiu del debat Ara és demà
FGC i la Plataforma per la Llengua incentiven a practicar el català al Tren de la llengua
El cens d'entitats voluntàries creix un 1,5% en el darrer any
Prop de 300 nens i joves d'entre 10 i 16 anys repartits en 36 equips participaran aquest dissabte 28 de gener en el torneig territorial de First Lego
League. La cita amb la ciència i tecnologia està organitzada per la Universitat de Girona i la Fundació Princesa de Girona.

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
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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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