PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

09/03/2018

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

AVISOS

U

H

Dones joves i desigualtats: dossier del Centre de Documentació Juvenil elaborat en motiu del Dia Internacional de les dones.
Una selecció de notícies publicades durant els darrers 3 mesos sobre les desigualtats que afecten dones joves i el seu lloc dins
la societat: la bretxa salarial, la conciliació, les diferències en l’educació, etc.
Dones joves al cinema: dossier del Centre de Documentació Juvenil elaborat en motiu del Dia Internacional de les dones.
Selecció de pel·lícules i documentals, disponibles al Centre de Documentació Juvenil, que giren entorn les dones joves
Gènere al Jove.Cat

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 6 de març de 2018 a l’Auditori de l'Edifici Vèrtex al Campus Nord de la UPC.
Pròximament també hi haurà disponible els enregistraments de cada ponència
Informació de la preinscripció del curs 2018-2019
Saló de l’Ensenyament a Barcelona, del 14 al 18 de març
Primer Saló de l’Ocupació Juvenil a Barcelona, del 14 al 16 de març, de 10h a 19h a la Fira de Barcelona
Saló Expojove 2018 a Girona, del 11 al 14 d’abril

Demà dissabte 10 de març és el darrer dia d’inscripció a la convocatòria d’artistes de l’Inund’Art 2018. Destaquem la “Menció
Especial d’Art Jove”, que s’atorga a un/a jove d’entre 18 i 29 anys nascut/da o resident a les comarques gironines i participant
en la modalitat d’arts visuals
De 1 al 3 de juny de 2018 se celebrarà el 13è Festival Inund’art - Mostra i trobada d’art a Girona

Demà dissabte 10 de març de 2018 és el darrer dia per presentar-se a la convocatòria “Art Pertot”

Dilluns 12 de març acaba el termini de sol·licitud de subvenció de la Diputació de Girona per al finançament de les activitats i
projectes culturals de les oficines joves, capitals de comarca i municipis >30.000 habitants de les comarques gironines

Obert el període de preinscripció al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat

Demà dissabte 10 de març se celebra una Jornada de portes obertes a l’Escola d’Art d’Olot, de 10:00h a 13:00h

Demà dissabte 10 de març se celebra una Jornada de mobilitat internacional a l’Oficina Jove de l’Alt Empordà, de 18h a 20h

La Direcció General de Joventut i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) posen en marxa un programa per
impulsar models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge. La primera acció formativa serà el curs “Els models alternatius
d’accés i tinença de l’habitatge i les polítiques de joventut” que tindrà lloc el 10 i 17 d’abril. Les inscripcions ja estan obertes.
Programa
Formulari d’inscripció (obert fins al 28 de març)
Vídeo del CNJC: Models alternatius d'accés i tinença d'habitatge

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) de la Generalitat de Catalunya torna a posar a disposició de les
entitats sense ànim de lucre el servei d’acompanyament per tal que aquestes disposin d'eines per a la seva gestió i puguin
resoldre els seus dubtes. Es tracta d’un servei gratuït

S’inicia la fase de campanya dels Ajuts al Pràcticum Odisseu 2017-2018. Fins el dia 15 de maig es poden consultar les ofertes
de pràctiques disponibles
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U

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 1a quinzena de març de 2018
El Diari ARA i la Fundació Bancària La Caixa creen la “Beca Carles Capdevila: Innovar per educar”, per premiar projectes compromesos amb l’educació i la
cura de les persones, en memòria del director fundador de l’ARA. Les beques tindran dues modalitats i seran biennals, de manera que aquest any 2018 es
premiarà un projecte educatiu, i l’any següent, el 2019, un de cura de les persones. Cada projecte rebrà un impuls de 20.000 €.
Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC convoquen el premi equit@T 2018 per a la promoció de l'equitat de gènere en les TIC, en l'àmbit
geogràfic d'Espanya, Portugal i Iberoamèrica. El termini finalitza el 18 de març de 2018.
Oferta de feina estacional a Noruega: TRAINEE/INTERN KAYAK GUIDE (Data final de presentació de candidatures 01/04/2018)
Oferta de feina estacional a Noruega: KAYAK GUIDE (Data final de presentació de candidatures 01/04/2018)
Ofertes de feina estacional a Noruega: Personal d’ hotel: cambrers/es, neteja, dependents. Temporada primavera-estiu. Anglès (Data final de presentació de
candidatures 13 d’abril de 2018)
Recordatori: Activitat formativa del programa Erasmus+ adreçada als professionals de joventut: Shadow the culture, del 14 al 18 de maig, prop de Warsaw,
Polònia. Les sol·licituds s’han de fer arribar per correu electrònic. Termini: 19 de març de 2018. Totes les despeses estan finançades per Erasmus+
Recordatori: Activitat formativa del programa Erasmus+ adreçada als professionals de joventut: Take part and learn!, del 13 al 18 de maig a Merelbeke, Bèlgica.
Les sol·licituds s’han de fer arribar per correu electrònic. Termini: 20 de març de 2018. Totes les despeses estan finançades per Erasmus+

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Sessió formativa “Treballar a l’estranger... una opció professional?”, organitzada per la Borsa de Treball de la UdG, el dimarts 13 de març, a les 12h, al
Campus Montilivi - Facultat de Ciències – Aula Magna. A càrrec de La Naila Freixes i l'Anna Marí, orientadores del Servei de Mobilitat Internacional de l'Espai jove
de l'Ajuntament de Girona Activitat gratuïta. Cal inscripció. Places limitades.
La propera sessió del 7è cicle de tallers de mobilitat internacional “El Rodamón” organitzat per l’Oficina Jove del Gironès-Estació Espai Jove, 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 A L’ESTRANGER
PER A MENORS D’EDAT, el proper dimecres 14 de març, de 19 a 20:30h, a l’Estació Espai Jove. Sessió a càrrec de tècnics de L’Estació Espai Jove.. Activitat
gratuïta, cal inscripció prèvia
Sessió sobre les noves masculinitats: per a una convivència en igualtat, organitzada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a Barcelona, el 13
d'abril de 2018, d' 11 a 15 h. Cal inscripció prèviaEls propers dies 14 i 15 d’abril de 2018, tindrà lloc al Maresme l’edició d’enguany de l’Àgora Jove. Es tracta d’un espai de trobada que pretén aplegar joves
d'arreu de Catalunya per tal de conèixer experiències participatives actuals i debatre i reflexionar sobre quin és l'estat de la participació d'infants i joves.
L’assistència a l’Àgora Jove no té cap cost per a la persona participant, però cal inscriure’s abans del proper 2 d'abril de 2018.
Recordatori: Construint Europa: quina Europa volen els joves? XXVII Jornada Europea al Parlament de Catalunya, dilluns 12 de març de 2018, a les 9h, Cal
inscripció prèvia.
Recordatori: Xerrada informativa Hiconnect a l’Oficina Jove del Pla de l’Estany – Cal Drac. El programa HiConnect permet els i les joves de la comarca del Pla
de l'Estany participar en un projecte de voluntariat en diferents albergs de joventut europeus. La xerrada tindrà lloc el dimarts 13 de març, a les 18h. Cal inscripció
prèvia,
Recordatori: I Jornada d’Acció Social que porta com a títol: “El voluntariat com a eina de treball comunitari?”. Tindrà lloc el proper 14 de març de 9 a 13.30
hores a la Sala d’Actes de la Facultat d’Educació i Psicologia. Cal inscripció prèvia.
Recordatori: Cicle Connexions. fem tec! treballem l’emprenedoria a classe i al carrer!, de l’oferta formativa de l’Oficina del Pla Jove de la diputació de
Barcelona. Serà el 16 de març de 2018, de 9:15 a 13:45h. Inscripcions obertes.
Recordatori: V Edició del Curs online "Competències Digitals per a Dones Joves", una formació en línia gratuïta per a l'obtenció de l'Acreditació Europea del
Maneig de l'Ordinador (European Computer Driving Licence, ECDL). D'abril a setembre de 2018, a través de la Plataforma del Campus de Formació de la
Universitat d'Alcalá d'Henares. Inscripcions fins al 23 de març de 2018
Recordatori: L’exposició "Tempo: movimiento o pausa" es podrà visitar fins al 2 d’abril al Museu de la Mediterrània. És obra de Laura Bergillos, guanyadora de
la Menció Especial d’Art Jove de l’Inund’Art 2017

U

NOTÍCIES DESTACADES

U

Butlletí de l'Institut Català de les Dones núm. 111 - Març 2018
079 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
La Comissió Europea desbloqueja 12M€ per a implementar la proposta del Parlament Europeu de bitllets gratuïts d’Interrail per als joves europeus de
més de 18 anys
Enquesta de Salut de Catalunya 2017
Informes dels espais de treball monogràfics del Pla d’actuació territorial de joventut 2017-2020

U

ENLLAÇOS D’INTERÈS

U

Generalitat de Catalunya. Govern de la República
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
Formació contínua de la Direcció General de Joventut 2016
Catàleg de serveis de la XNEJ
Cartera de serveis per a la XNEJ
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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
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
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
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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