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PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

ALTA AL BUTLLETÍ

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

AVISOS

U

H

17 de maig - Dia Internacional Contra l'Homofòbia: gaifòbia, lesbofòbia, transfòbia i bifòbia
Materials per treballar a l’aula la prevenció de la LGBTIfòbia i la defensa dels drets LGBTI
El Govern presenta recursos formatius digitals sobre LGBTI adreçats al personal de les administracions públiques

El Govern ha aprovat el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat (PNAV) Horitzó 2021

Materials de la sessió informativa "Temes d'ensenyament. Novetats" 2019 que es va realitzar el passat 6 de maig a la seu del
Carrer Calàbria de l’Agència Catalana de la Joventut
Infografies de com accedir als ensenyaments. Accés i preinscripció – Web ‘Estudiar a Catalunya’
Fins al 21 de maig està oberta la preinscripció a batxillerat, cicles de grau mitjà i d'arts plàstiques i disseny. La matrícula per a
aquests estudis s’haurà de formalitzar del 9 al 15 de juliol de 2019
Preinscripció als itineraris formatius específics. Sol·licituds del 13 al 24 de maig
Preinscripció als programes de formació i inserció. Sol·licituds del 13 al 24 de maig
Fins al 30 de maig està oberta la matrícula a les PAU per als alumnes que cursen 2n de batxillerat o un cicle formatiu de grau
superior. L’examen se celebrarà els dies 12, 13 i 14 de juny
Fins al 3 de juny es pot presentar la sol·licitud per a les proves d'accés al Cicle formatiu de Grau Superior en Tècniques
d'Actuació Teatral del Centre de formació teatral El Galliner de Girona. La prova serà el 27 de juny. Només s’ofereixen 18 places
Premis Extraordinaris de Batxillerat. Per a participar-hi cal la inscripció telemàtica, que es podrà realitzar del 27 i el 31 de maig.
Les proves es realitzaran el dia 26 de juny de 2019
Vídeo de Barcelones Jove sobre Homologació dels estudis
Calendari escolar 2019-20

Tabú, tu tries què t’hi jugues: joc per parlar sobre escenes quotidianes de violències sexuals que trobem a les aules, als
equipaments juvenils i al nostre dia a dia. Tres recorreguts virtuals que s’hauran de resoldre mitjançant una app del mòbil
Vídeo Tabú. Tu tries què t'hi jugues!

ECAS Girona organitza, juntament amb la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG, la ‘II Jornada d’Acció Social: Joves i
segones oportunitats educatives’, el 24 de maig. Des de l’Observatori de l’Agència Catalana de la Joventut hi participen amb la
ponència ‘Joves, itineraris formatius i models d’intervenció des de les polítiques locals de joventut’

El 30 i 31 de maig se celebren les I Jornades de Voluntariat Universitari, organitzades per la Unitat de Compromís Social de la
Universitat de Girona. Dins aquest marc d’intercanvi d’experiències es presentaran nous programes com el Cos Europeu de
Solidaritat. Cal inscripció prèvia

Del 31 de maig al 2 de juny de 2019 se celebrarà el Festival Inund’Art - 14a Mostra d’Art Contemporani amb tots els sentits

Ajuts per al pagament de l'habitatge: 1) Prestacions econòmiques d’especial urgència, 2) Prestacions per al pagament del
lloguer. Any 2019, 3) Subvencions per al pagament de lloguer (fins al 7 de juny)
Infografia Ajuts al lloguer de l'habitatge

Estratègia catalana per a l'acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols

La Generalitat impulsa el llançament d’una enquesta europea sobre benestar infantil i juvenil gràcies al projecte EurocohortECDP, on hi participa l’Observatori de l’Agència Catalana de la Joventut
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NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena de maig de 2019
Butlletí Informatiu quinzenal amb les possibilitats d'ofertes de feina i ofertes de pràctiques a les Institucions, Organismes i Agències de la Unió Europea
(UE).
Oferta de Tot Oci de més de 50 vacants de monitoratge i coordinació de casals al Baix Empordà. Perfil 1: Monitor/a per a Casals d’estiu, i Casals de jocs i
esports. Perfil 2: Coordinador per a casal d’estiu. Jornada: Matins de 9 a 13h. Imprescindible títol de Monitor i/o Director de Lleure.
Departament d’Educació – Adjudicacions de destinacions provisionals curs 2019-20. La presentació de sol·licituds pel personal interí es podrà fer fins al 27 de
maig de 2019
L’Institut Català de les Dones convoca les subvencions a entitats per a projectes que promoguin la igualtat efectiva entre dones i homes. Termini de
sol·licitud: del 10 al 30 de maig de 2019.
Recordatori: Oferta de treball estacional a Bèlgica, de 10 llocs de personal temporer per a la recollida de peres i pomes. És imprescindible tenir ciutadania
europea i poder comunicar-se en algun d'aquests idiomes: Anglès, Francès o Alemany. La temporada de recollida té lloc durant els mesos de setembre i octubre.
Contracte de temporada, mínim 4 setmanes, màxim 65 dies, directa amb l'empresa, sense intermediaris.
Recordatori: La Unió Europea organitza una competició per tal d’animar als votants, especialment a aquells joves que voten per primera vegada, a participar
en gran nombre a les eleccions europees d’aquest 26 de maig. Cal penjar una imatge relacionada amb el motiu del vot i afegir el motiu pel qual es vota. Els
participants tindran l’oportunitat de guanyar fins a 200 € en vals de viatge. Data límit: 23/05/2019
Recordatori: Concurs de gifs per a les eleccions europees 2019 “GIF me your best.eu”. Termini fins el 24 de maig de 2019
Recordatori: Inscripcions obertes al Campus Rock, un casal musical de pop-rock per a joves a partir de 12 anys, que tindrà lloc del 15 al 18 de juliol a l'Espai Marfà
de Girona. Hi poden participar joves músics de tots els instruments, tant elèctrics com acústics. És recomanable tenir uns coneixements mínims de 2 anys de
pràctica. Les inscripcions es poden fer fins al 25 de maig de 2019.
Recordatori: Premis a l’excel·lència en la formació professional. Poden presentar-se equips d’estudiants de formació professional. Presentaran un projecte
fotogràfic de 4 a 5 fotos, amb una descripció de 100 paraules. Es triaran dos equips que competiran a la cerimònia de premis, que tindrà lloc durant la Setmana
Europea de la Formació Professional que tindrà lloc del 14 al 18 d’octubre. La data límit per a presentar-se és el 31 de maig de 2019.
Recordatori: Kastanya.cat 2019: 4a edició del projecte de foment del català i l'occità a través de la música. El termini d'inscripció estarà obert tot el mes
de maig
Recull d’Ofertes formatives adreçades a professionals de joventut del programa Erasmus+. Per a les persones seleccionades, les despeses d'aquestes
formacions (allotjament i viatge) estan finançades per Erasmus+.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Estrena d’ “El despertar de la primavera”, el projecte de graduació de la primera formada d’actors sorgida del Cicle formatiu de Grau Superior en Tècniques
d’Actuació Teatral que ofereix el CFT El Galliner. Dijous, 23 de maig, a les 20.30 h. a la Sala La Planeta (Girona)
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya organitza el curs “Igualtats connectades. Com incorporar la interseccionalitat a les polítiques locals”, a
Barcelona, el 7 de juny de 2019, de 9.15h a 13.00h. el termini d’inscripció finalitza el 29 de maig.
Recordatori: Nova edició de les jornades de bones pràctiques de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut:
22/05 Jornada de bones pràctiques a Les Borges Blanques: Enganxar-se als estudis
30/05 Jornada de bones pràctiques a Móra d’Ebre: Municipis petits i participació juvenil
06/06 Jornada de bones pràctiques a Martorell: Aquí t’Escoltem
Recordatori: Tallers d’Orientació Professional impartits a l’Oficina Jove del Gironès - Estació Espai Jove Girona durant el mes de maig, dirigits a joves
amb perfils de titulacions de batxillerat, cicles o universitat que cerquen feina. Cal inscripció prèvia:
27/05, de 17 a 19h, Home, dona i altres etiquetes. Visibilitat, estereotips i oportunitats. Sessió a càrrec de formadores de La mecànica del Canvi.
29/05, de 17 a 20h, Elevator pitch & storytelling: crea històries per connectar amb qui t’escolta. Sessió a càrrec de formadores de La mecànica del
Canvi.
Recordatori: MOOC “Educar els joves contra la violència de gènere". Curs obert en línia per a educadors, professors, formadors, líders juvenils i totes aquelles
persones que vulguin millorar les seves habilitats i coneixements a l'hora de treballar amb els joves sobre els temes de violència de gènere i de gènere. És un curs
online gratuït, en anglès, organitzat per la ONG Cazalla Intercultural, que tindrà lloc del 24 de maig al 28 de juny de 2019
Recordatori: Des de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, impulsen la campanya
ACTIVEM EL PLA A(SSOCIACIONISME)!, amb l'objectiu de fomentar l'associacionisme juvenil i la promoció de polítiques de joventut que incentivin l'emancipació
i l'empoderament de les persones joves. Entre els mesos de maig i juny engeguen la segona part de la campanya amb noves sessions tècniques adreçades als i a
les professionals de joventut, de 4 hores de durada per aprofundir en matèria d'associacionisme juvenil
Recordatori: Young Life organitza les Colònies d'estiu #JOVENTURA2019, del 3 al 10 d’Agost de 2019, a Can Mateu (Osona), per a joves de 12 a 17 anys
Recordatori: L’Escola d’Estiu del Voluntariat 2019 tindrà lloc el 10 de juliol a Girona
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NOTÍCIES DESTACADES
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Butlletí JOVE.CAT, núm. 223, abril 2019
Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 193
Butlletí Família i Escola, núm. 34 - maig 2019
bepSALUT - núm. 19. Butlletí de Promoció de la Salut de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG
Butlletí de l'Institut Català de les Dones núm. 125 - Maig 2019
134 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
La xarxa d'albergs Xanascat promou àpats amb productes de proximitat, accessibles a tothom i de cuina catalana
7 competències transversals que s’aprenen en el lleure educatiu
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Es constitueix la Comissió Interdepartamental per a la Reforma Horària
Què vol dir ser mestre avui? Reflexions al voltant del compromís ètic del professorat

U

ENLLAÇOS D’INTERÈS

U

Generalitat de Catalunya
Coordinació Territorial de Joventut a Girona
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
Pla d’actuació de Polítiques de Joventut de la Generalitat de Catalunya 2017 - 2020
Catàleg de serveis de la XNEJ
Cartera de serveis per a la XNEJ
JoveCat
E-Joventut
Xanascat, la xarxa jove d'albergs de Catalunya
Carnet Jove
Garantia Juvenil
Observatori Català de la Joventut
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
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
Renda Garantida de Ciutadania
Viquillibre Estratègies de millora educativa
Viqui Guia Jove
Equipats per a la vida
Guia per al desplegament operatiu de la qualitat de l’atenció jove. XNEJ
Taula de Referents Europa Jove de Girona
El Rodamón – Servei de Mobilitat Internacional de l’Ajuntament 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
Eurodesk
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
Oficina Jove de la Selva

Aquest butlletí el rebràs tots els divendres, excepte si són festius o 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 que pugui ser de l'interès de les persones joves o dels professionals que treballen amb
o per als i les joves, perquè ho incloguem al Butlletí Puntual de Joventut, pots fer-nos-ho saber fins el dia abans escrivint a joventut.girona.tsf@gencat.cat
Com a persona interessada, per exercir el dret d’accés, rectificació o supressió de les dades (baixa del butlletí), i la limitació o oposició al tractament, cal
enviar un correu a joventut.girona.tsf@gencat.cat des de l'adreça que ens consta en la nostra base de dades i sol·licitar-ho.
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 entrant a l’enllaç ALTA AL BUTLLETÍ. Gràcies
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