PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

31/03/2017

Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines
Divendres vinent serem a l’Expojove!! No us enviarem Puntual de Joventut

U

AVISOS

U

H

Carles Palacios, guanyador de la Menció Especial d’Art Jove 2016, exposa la seva obra “la felicitat inconscient”, de l’1 d’abril a
l’1 de maig, al Museu de la Mediterrània. La inauguració serà dissabte 8 d’abril a les 18h

Des de la Direcció General de Joventut estem impulsant el procés per elaborar el Pla d’actuació Territorial de Polítiques de
Joventut (PATJ 2020) que recollirà prioritats i propostes per millorar les polítiques locals de joventut en el marc del Pla
Nacional de Joventut de Catalunya 2020. El procés culminarà el 30 de juny i 1 de juliol amb la Trobada Nacional de Joventut
La setmana vinent es posen en marxa els espais de treball monogràfics. L'objectiu d'aquests espais és poder aprofundir en
determinades temàtiques del PATJ per tal d'identificar com podem millorar la nostra intervenció des de joventut i definir
propostes aplicables per a tots els agents que treballem amb joves. Les inscripcions estan obertes

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
Dossier per a professionals 2017. A partir de la pàgina 73 hi trobareu la informació de la Direcció General de Joventut
Revista Oficial d’Expojove de Fira de Girona. A les pàgines 34-35 hi trobareu la informació de la Direcció General de Joventut

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

Dimarts 4 d’abril acaba la preinscripció per als ensenyaments obligatoris del curs 2017-18 (infantil, primària, secundària)
Divendres 7 d’abril acaba la preinscripció als ensenyaments professionals de música-dansa 2017-18
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 el calendari d’actuacions

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

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.

S’obren les inscripcions al Pràcticum Odisseu de pràctiques universitàries remunerades en empreses del món rural.
Presentació de candidatures fins l'1 de juny
Les empreses que hi vulguin participar hauran de presentar una sol·licitud en la fase de campanya de difusió d’ofertes de
pràctiques dels Ajuts al Pràcticum Odisseu (Termini fins l’1 de juny 2017)
Projecte Odisseu al Youtube

Nou registre de parelles estables de Catalunya

Grups d'interès

Som Refugi, jornada solidària amb les persones refugiades organitzada per diverses entitats gironines, demà dissabte 1
d’abril, tot el dia, a la plaça Constitució de Girona
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U

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 1a quinzena d’abril de 2017
Material del Cicle Connexions de la Diputació de Barcelona organitzat el 27 de gener 2017: Erasmus + Una oportunitat per emprendre.
Fins al 3 d'abril de 2017, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa de treball del personal docent interí o substitut.
L'actualització de les dades té efecte immediat en els nomenaments telemàtics.
2n Concurs de ball a Platja d’Aro: Festa 0´0. Obert a qualsevol persona entre 14 i 29 anys (menors amb autorització) i sempre que siguin no professionals
de la matèria del concurs. El termini d’admissió de propostes acaba el 9 d’abril de 2017
17a edició del Concurs de maquetes que organitza la plataforma musical Sona 9. Cal registrar-se al web del concurs i publicar un mínim de tres cançons
originals en català. El termini acaba el 15 d'abril de 2017
Procés selectiu per ampliar els blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes del Departament de Treball, Afers socials i
Famílies. El termini per a la presentació de les sol·licituds és fins al 18 d’abril de 2017.
Ajuntament de Roses: Convocatòria per a la provisió de cinc auxiliars informadors per a la temporada turística 2017 i creació d'una borsa de treball,
mitjançant el procediment de concurs oposició lliure (grup C2). Termini de presentació d'instàncies fins al 18 d'abril de 2017.
S’obre el període per presentar propostes per la nova edició de la Mostra de Música Jove VicSona 2017 amb algunes novetats respecte anys anteriors.
Presentació de propostes fins el 21 d’abril de 2017.
Concurs de grups novells per la festa major de Vilablareix 2017 - 2a edició. Inscripció dels concursants fins al 23 d'abril de 2017.
10a edició del concurs "Un Mar de Paraules", organitzat per l’Institut Europeu de la Mediterrània. Concurs literari juvenil euromediterrani organitzat
conjuntament amb la Fundació Anna Lindh des de 2008. Es premia contes curts i relats sobre les realitats de la regió euromediterrània escrits pels joves.
Adreçat a joves d'entre 18 i 30 anys, ciutadans d'un dels 43 països de la Unió per la Mediterrània. Aquest any amb el lema "Els joves, els estereotips i la
radicalització". Termini fins el 24 de maig 2017
"IL-LIMITADES": CONVOCATÒRIA 2017 de FEMART. S’organitza, un any més la Mostra d’Art feta per a dones, lesbianes i trans, a partir de la qual es
mouen i promouen debats feministes, actituds crítiques radicals contra el patriarcat i propostes de nous paradigmes de relacions creatives. Presentació de
propostes del 5 de juny al 25 de juny de 2017.
La Comissió dóna un impuls a la mobilitat dels joves a Europa amb el nou programa Move2learn, learn2move emmercat en el 30è aniversari del programa
Erasmus+. Aquest programa permetrà almenys a 5.000 joves ciutadans de 16 a 19 anys viatjar a un altre país de la UE de forma sostenible, ja sigui
individualment o juntament amb tota la seva classe. Les sol·licituds es poden fer fins al 30 de juny de 2017.
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)
Recodatori: 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.
Recordatori: La plataforma KABUA convoca el 3r concurs “Joves per canviar el món” adreçat a joves d’entre 12 i 18 anys. Es pot participar en grup que pot
ser de tres persones o fins i tot un grup de classe. Les inscripcions són en línia a través de la pàgina web del concurs. El termini finalitza el 7 d’abril de 2017.
Recordatori: 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).
Recordatori: Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, l'Aran i el Solsonès (APA 2016). El termini de
presentació de sol·licituds finalitza el dia 13 d'abril de 2017

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
VI Jornada del Banc del Temps "Altres sistemes són possibles", organitzada pel Banc del Temps Pont del Dimoni, Eldimoni.com, Mancomunitat de Sta
Eugènia-Can Gibert i CC Santa Eugènia, demà dissabte 1 d’abril, de 10 a 20h, al Centre Cívic Santa Eugènia. Es fa una Presentació de Repair Cafès per
lluitar contra l'obsolescència programada i una Presentació del Banc del temps com a eina d'acollida i integració de les persones refugiades
Sessió formativa “El què, el com i el quan del teu CV”, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG, el dimarts 4 d’abril, al Campus Montilivi – Biblioteca
- Sala Ernest Lluch, de 12 a 14h. Activitat gratuïta. Cal inscripció. Places limitades (màxim 40 participants)
Dijous 6 d’abril a les 18h es fa la presentació del webdoc HEBE, un documental interactiu sobre l’apoderament juvenil. Es fruit d’una recerca
interuniversitària. La presentació serà a la Sala Polivalent de l’Edifici Tànger del Campus de Poblenou de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Cal
inscripció.
Sessió formativa “Com superar una entrevista de treball”, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG, el dijous 6 d’abril, al Campus Montilivi –
Biblioteca - Sala Ernest Lluch, de 12 a 14h. Activitat gratuïta. Cal inscripció. Places limitades (màxim 40 participants)
III Jornada sobre oportunitats d'ocupació a la Unió Europea per a joves universitaris, organitzada per la Generalitat de Catalunya, Oficina a Barcelona
del Parlament Europeu i de la Comissió Europea, el divendres, 7 d'abril de 2017 (matí), a l’Aula Europa (Psg de Gràcia, 80, Barcelona)
Pressupostos participatius. El què, el com i el per què al món local. Sessió organitzada per la Diputació de Girona, el proper 7 d’abril, de 9 a 15h, a Aula
A de la Casa de Cultura. Plaça de l'Hospital, 6. Girona. Cal inscripció.
Conferència inaugural de CAMINS: 1r cicle d’orientació formativa de Girona, el dimecres 26 d’abril de 2017, de 18:30 a 20:30h a l’EspaiCaixa Girona.
Organitza l’Estació Espai Jove. Activitat gratuïta. La conferència és a càrrec de César Bona, sota el títol “Els nous Reptes de l’Educació”
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.
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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Recordatori: CURS online: Accessibilitat cultural. Projectes col·laboratius per la construcció d'una educació més inclusiva, organitzat pel Col·legi
d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), de l'1 al 28 d’abril 2017, de 45h
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 JOVE.CAT, núm. 207, març 2017
Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 168
Butlletí de l'Institut Català de les Dones, número 103
Els ajuts a les pràctiques en empreses i la plataforma virtual Retorna, novetats destacades del projecte Odisseu
L'Agència Catalana de la Joventut s'alinea amb els objectius de l'Economia del Bé Comú
La DGAIA reforça la protecció dels infants i adolescents tutelats que requereixen dret d'asil
La Generalitat impulsa el Dia Mundial de l'Activitat Física 2017 per promoure l'activitat física com a eina de salut i benestar
Nou "Anem Preparats": Informacions i recomanacions perquè totes les activitats d'educació en el lleure siguin de qualitat, es facin en condicions de
seguretat i integritat física per als infants i joves que hi participen, i respectin el medi natural que les acull. Ara en nou format web i també en versió adaptable
per a dispositius mòbils!
Tot a punt perquè els primers joves del Cos europeu de solidaritat comencin la seva experiència
El Departament de Cultura publica un vocabulari bàsic interactiu de la llengua de signes catalana
Campanya ERYICA #EYID2017 amb motiu del Dia Europeu d’Informació Juvenil, que es celebra el 17 d’abril de 2017

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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