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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

Web de les eleccions al Parlament 21D 2017

25 de novembre: Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones
Formulari d'adhesió al Manifest institucional amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones
del 25 de novembre de 2017
#JOTAMBÉ: Per una Catalunya lliure de Violències Sexuals. Acció de sensibilització a les xarxes socials

El proper 1 de desembre se celebra arreu del món el 30è Dia Mundial de la Sida, una jornada que vol fomentar la conscienciació
de la societat i implicar-la en la lluita contra el VIH. Com cada any, es fa un comunicat conjunt
Sexe Joves – La Sida
Recordatori: Del 17 al 24 de novembre, Setmana Europea de la prova del VIH i les hepatitis

Gran recapte d’aliments: 1 i 2 de desembre. Es necessiten persones voluntàries
Iniciatives pel dret a l’alimentació

Avui i demà, 24 i 25 de novembre, se celebra a Ideal-Oficina Jove Garrotxa la III Jornada Europea "Europe 4 you", que té
l’objectiu de donar a conèixer diferents oportunitats de mobilitat europea per a joves

El dijous 30 és un dia molt especial per a mi i també és el darrer dia per comprar entrades a preus especials dins la 5a edició de
la campanya #Escena25, que promou l'accés dels joves a les arts escèniques i la música

26a edició de La Marató de TV3 sobre les malalties infeccioses. El diumenge 17 de desembre

El 14 de desembre, l’Agència Catala de la Joventut organitza la càpsula “Competències emprenedores, pla d’empresa,
metodologies per desenvolupar idees de negoci i recursos per emprendre”, a l’Edifici de la Generalitat a Girona. Cal inscripció

‘En Peu de Pau’: iniciativa per a coordinar les mobilitzacions pacífiques:
Decàleg #1: Com enfortir les mobilitzacions noviolentes
Decàleg #2: Com actuar i com protegir-nos en les mobilitzacions
Decàleg #3: Estratègia noviolenta d'alliberament en 10 passos
Decàleg #4: Com cuidar-nos en temps de revolta
Decàleg #5: Quines són les actituds de la força noviolenta
Decàleg #6: Noviolència a les Xarxes
Decàleg #7: Criteris per avaluar que una acció és noviolenta, coherent i efectiva
Tallers d’iniciació a la noviolència a les comarques gironines

ACREDITA’T: s’obre una nova convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals
adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació pel curs 2017-2018 en centres que depenen del
Departament d'Ensenyament. El termini de preinscripció estarà obert fins al 15 de desembre de 2017
Destaquem de la convocatòria l’avaluació i acreditació en l’àmbit d’activitats físiques i esportives i de salvament i socorrisme

Construeixen el Pla de Treball de l’AcPpJ pel 2018 i necessiten les propostes dels i les professionals de joventut
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U

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA

U

RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
Ofertes EURES referent a la 2a quinzena de novembre de 2017
S’ofereixen més de 250 places per formar part de les borses de treball per a la campanya forestal. Inscripcions i fins al 27 de novembre
Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2017
Recordatori: L'Associació Espigoladors engega la 3a edició del premi #elmenjarnoesllença, que vol fomentar la participació d’infants i joves en la construcció de
solucions que ajudin a lluitar contra el malbaratament alimentari. La categoria juvenil està destinada a joves d’entre 11 i 17 anys, i el termini de presentació de
candidatures és fins el 30 de novembre de 2017
Recordatori: Bankia i la Fundació Lo Que De Verdad Importa (LQDVI) engeguen la quarta edició de "Historias en red" per a donar suport a joves que tinguin
idees per a realitzar una acció solidària i de voluntariat amb una ONG. Termini de presentació fins al 8 de desembre de 2017.
Recordatori: Gran empresa de referència en el sector energètic tant a nivell nacional com internacional, llança per al curs acadèmic 2017/18 seu nou Programa de
Beques per a 80 joves estudiants amb talent i potencial. Incorporació el febrer de 2018 a Madrid.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
La nova sessió del 6è 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 SIMULACIONS D’ENTREVISTA EN
ANGLÈS, el proper dimecres 29 de novembre 2017, de 18 a 20h, a l’Estació Espai Jove. Sessió a càrrec de tècnics de L’Estació Espai Jove. Activitat gratuïta, Cal
inscripció prèvia.
PortaCabot organitza la jornada "Experiències d'èxit en la resolució de conflictes en l'oci nocturn", adreçada a ajuntaments i institucions públiques per donar
a conèixer la metodologia i els resultats obtinguts en la resolució de conflictes en l’oci nocturn a Badalona, Calella i Castell-Platja d’Aro. El dimecres 29 de
novembre, de 9.30 a 14 h, al Centre Internacional de Negocis de Catalunya de Barcelona (carrer Llull, 321-329)
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú organitza la VII Jornada de la Inclusió Social. Cultura i inclusió social, el dimecres 29 de novembre de 2017, de 9 h a 14
h, a la Sala Auditori Neàpolis. Espai de la tecnologia i les idees (Rambla de l'Exposició, 59-69, Vilanova i la Geltrú)
El dijous dia 30 de novembre a les 17h, sessions informatives sobre projecte “What's Up” per sensibilitzar els adolescents sobre salut mental, .a les oficines
d'Obertament de Barcelona (Rda. Sant Pere, 28, Etl. C).
Quarta i darrera xerrada del I Cicle "Surt de l'Ou" de l’Oficina Jove del Pla de l’Estany sobre experiències low-cost, viatges de motxilla i altres, divendres
1 de desembre, a les 19h, al Museu Darder.
3r PartiCamp organitzat per l’Àrea de Programes de Participació de l’Agència Catalana de la Joventut, el 12 de desembre de 2017, a l'Associació Rai (Carrer
Carders, 12, Barcelona), de 10h a 14h. Una nova manera transformadora de crear aprenentatge entre iguals, per a joves i professionals que treballen amb i/o per a
les persones joves. Inscripcions fins al 7 de desembre. Està previst que a la demarcació de Girona sigui el 27 de gener
El 15 de desembre de 2017, l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona organitza la 7a sessió del Cicle Connexions: Present i futur dels equipaments
municipals de joventut, a la Fàbrica Rogelio Rojo de Masquefa. Cal inscripció prèvia
El dissabte 16 de desembre a Barcelona tindrà lloc la Jornada per a la Interculturalitat organitzada pel CNJC i la seva Comissió de Gènere i Interculturalitat, al
Casal de Barri Pou de la Figuera (c/ Sant Pere Més Baix, núm. 70), de 9.30h a 14.30h. Activitat gratuïta. Inscripció prèvia
Recordatori: La Cambra de Comerç de Girona organitza un Cicle de Jornades per Emprenedors i Empresaris els dies 21, 27 i 28 de novembre i el 13 i 14 de
desembre de 2017.
Recordatori: Entre el 30 de novembre d’enguany i el 5 d‘octubre de 2018, el CIFO de Salt imparteix el Certificat de Professionalitat de nivell 3 de “Màrqueting i
compravenda internacional”. Adreçat principalment a persones amb batxillerat, un cicle formatiu de grau superior o graduats universitaris. Per a més informació
es pot trucar als telèfons 972 40 55 70 o 972 40 55 68.
Recordatori: Certificats d'anglès dels nivells intermedi, avançat i C1 de les EOI. Convocatòria extraordinària. Inscripció: del 27 de novembre a l'1 de
desembre. La prova escrita és el 16 de febrer de 2018.
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NOTÍCIES DESTACADES

U

BUTLLETÍ XANASCAT: Arriba el Black Friday a la Xanascat!
Butlletí Família i Escola, núm. 18 - novembre 2017
066 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació de Catalunya 2017-2018
Projecte 'What's Up! Com vas de salut mental?', projecte de sensibilització especialment pensat per a joves, dirigit a l’àmbit educatiu. Es fonamenta en materials,
recursos i experiències per abordar l’estigma i la discriminació de manera multifocal als instituts, amb joves de 3r i 4t d’ESO.
Publicació de l'Informe de política lingüística 2016
Black Friday, Cyber Monday... i després el Giving Tuesday
El 18 de novembre va ser el Dia Europeu per a l'ús prudent dels antibiòtics: L'ús responsable dels antibiòtics té beneficis per a tothom
Web del Govern Legítim

U

ENLLAÇOS D’INTERÈS

U

Coordinació Territorial de Joventut a Girona
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
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Pla d’actuació de Polítiques de Joventut de la Generalitat de Catalunya 2017 - 2020
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
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
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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