PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA

26/04/2019
ALTA AL BUTLLETÍ

Butlletí de comunicació amb els i les professionals que treballen per i amb les persones joves de les comarques gironines
La setmana vinent no hi haurà Puntual. El proper butlletí el rebràs divendres 10 de maig
U

AVISOS

U

H

Xarxa SAI: El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d'Igualtat, en coordinació amb els
ens locals de Catalunya, ha posat en marxa la XARXA de Serveis d'Atenció Integral LGBTI de Catalunya

Fins al divendres 3 de maig, la Sala d'Art Jove acull l'exposició Menció Especial Art Jove d’Inund'Art 2018, d’Anna Mitjà, “Les
pedres. In situ”
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

A partir del 30 d’abril (12h migdia) i fins al 3 de maig (12h migdia), els/les usuaris/àries que hagin quedat en llista d'espera a les
preinscripcions per als Camps de Treball, podran accedir al portal de preinscripcions i fer reserva directa dins les places
disponibles. I a partir del 7 de maig (12h migdia) hi haurà autoadjudicació oberta a tothom, de les places restants

DiscoverEU!: del 2 de maig (12:00h CEST) i fins al 16 de maig de 2019 (12:00h CEST), els i les joves de la UE, nascuts del 2 de
juliol de 2000 (inclòs) i l'1 de juliol de 2001 (inclòs), poden inscriure’s al DiscoverEU! i guanyar bitllets d’Interrail

La Direcció General de Joventut està treballant en la 5a edició del Curs sobre Polítiques Locals de Joventut 2019-2020 de 160 h
que començarà al mes de setembre. A partir del mes de maig es preveu ampliar la informació

Avui és l’últim dia per a la preinscripció al Curs bàsic d’Informació Juvenil (YINTRO) organitzat per l’Agència Catalana de la
Joventut, com a mòdul de capacitació de l’Agència Europea d’Informació i Assessorament per als Joves (Eryica). Certificat de
la Direcció General de Joventut i d’Eryica. A la demarcació de Barcelona es realitzarà els dimarts del 7 de maig a l'11 de juny de
2019, i a Girona serà durant el mes de setembre i octubre 2019

Avui és l’últim dia per a la inscripció al 5è concurs “Joves per canviar el món”, de la plataforma KABUA, 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

Diumenge 28 d’abril acaba el termini per a la inscripció a les noves càpsules formatives de Joventut de gènere i violències
masclistes. La càpsula a Girona serà el 9 i 23 de maig, de 10 a 14h, a la Casa de Cultura

Recordatori: Del 29 d’abril al 5 de maig se celebrarà la Setmana Europea de la Joventut 2019 amb lema “Democracy and me”
amb diversos esdeveniments que es duen a terme a Brussel·les al Parlament Europeu. Aquesta celebració es completa amb els
esdeveniments que entitats o institucions organitzen des dels països Erasmus+. Per participar només cal fer una sol·licitud

Recordatori: Ajuts al Pràcticum Odisseu 2018-2019: programa per a la realització de pràctiques universitàries i de màster en
empreses de territoris rurals Els estudiants s’hi poden inscriure fins el 12 de maig

Nova plataforma de gestió d’ofertes de treball de la Universitat de Girona

Infografies de com accedir als ensenyaments. Accés i preinscripció – Web ‘Estudiar a Catalunya’

“Foment de la participació i l’associacionisme juvenil (reflexions del jovent per als i les professionals de joventut)”: és el
material de la campanya ACTIVEM EL PLA A(SSOCIACIONISME)!, impulsada des de la l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de
Barcelona i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Com és la realitat juvenil a Catalunya? Nous informes territorials a partir de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017
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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 2019
Ofertes de feina relacionades amb projectes europeus
Ofertes de Treball de la Fundació Bosch i Gimpera: Tècnic/a sènior en ajuts de recerca i transferència i Project manager-ciències de la vida. Sol·licituds fins al
30 d’abril
Recordatori: 12a edició del concurs "Joves i Mobilitat" organitzat pel Servei Català del Trànsit i el RACC, enguany sota el repte “Joves, mòbils i seguretat
viària. Què fem?”. El termini per presentar treballs finalitza el 30 d’abril de 2019.
Recordatori: La Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual convoca el XI Premi per a la Diversitat en l’Audiovisual. El Premi valora les bones pràctiques en el
tractament de la diversitat cultural i les migracions en els mitjans audiovisuals de Catalunya, que poden presentar els seus programes fins al 30 d'abril de 2019.
Recordatori: Convocatòria del premi 2019 ENCATC Research Award per a tesis doctorals sobre polítiques culturals i gestió cultural. Termini fins a l’1 de maig
2019
Recordatori: Borsa de treball de places de Monitor socorrista per a la piscina municipal de Palafrugell. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 6 de
maig de 2019
Recordatori: L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà busca monitores i monitors pel Casal d'Estiu 2019. Les persones candidates que es vulguin presentar al
procés han de disposar del títol de monitor/a de lleure i es valorarà l'experiència. La data límit per presentar els currículums és el proper 10 de maig de 2019
Recordatori: Premi Alt Urgell de Joves Autors dels Premis literaris Homilies d'Organyà, dotat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell. El termini de recepció
d’originals es tancarà el dia 10 de maig de 2019.
Recordatori: XI Concurs de Laboratori d’idees empresarials organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà. Destinat a estudiants de cicles formatius i de
batxillerat de la comarca. El termini per presentar els vídeos és el 17 de maig a les 15 h.
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:
Programació 2019 del CIFO Salt
Cambridge English Qualifications a la Fundació UdG (centre autoritzat)
La Fundació Catalunya Voluntària-FCV organitza la fira d'entitats Fes un voluntariat al món àrab, on s’hi poden descobrir projectes de voluntariat molt
interessants que tenen lloc en aquests països. Serà dijous 2 de maig, de 10:00 a 13:00h, a la Casa del Mar (C/Albareda, 1-13), a Barcelona.
Jornada sobre el Dia Mundial de la seguretat i la salut en el treball, a la seu a Barcelona de l’Escola d'Administració Pública de Catalunya, el 7 de maig de
2019, de 9.30 a 14.30 h
La propera sessió del 9è 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 OPCIONS PER VEURE MÓN
AMB POCS DINERS (ESPECIAL VIATGES), el dijous 9 de maig, de 19 a 20:30 h, a l’Estació Espai Jove, Sessió a càrrec de tècnics de L’Estació Espai Jove.
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia.
Master Class gratuïtes a la Fundació Pere Tarrés. 9 de maig, Drogodependència. 16 de maig, Models i Estratègies d'Acció Social i Educativa en Infància i
Adolescència. Cal inscripció prèvia
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: La propera sessió del 9è 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 ESTATS UNITS
D’AMÈRICA: UNA EXPERIÈNCIA D’ESTUDIS I DE FEINA D’ESTIU, el dilluns 29 d’abril, de 18 a 20 h, a l’Estació Espai Jove, Sessió a càrrec de Xavier Macias,
estudiant de batxillerat, Narcís Villoldre, estudiant de magisteri a la UdG i de tècnics de L’Estació Espai Jove. Activitat gratuïta. Inscripció prèvia.
Recordatori: L’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) organitza com cada any la sessió formativa sobre novetats en temes d’ensenyament, el 6 de maig, de
9:30 a 14h, a la Sala d’actes de la Direcció General de Joventut a Barcelona. S’oferirà també en directe via streaming, i amb l’etiqueta #novetatsensenyament.
Inscripcions fins al 2 de maig
Recordatori: La Comissió Europea està posant en marxa una nova iniciativa que permetrà a les escoles de formació professional (VET) a la UE crear programes
d'intercanvi d'estudiants i personal amb escoles dels Balcans occidentals, Turquia i Àfrica. Poden ser beneficiàries les entitats que ofereixen formació
professional, pública o privada. Han d’estar basades en un estat membre de la UE o en països associats. Altres actors, com ONGs, autoritats locals o pimes poden
tenir un rol consultor. Data límit: 14 de maig de 2019
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

U

NOTÍCIES DESTACADES

U

Nou Butlletí de Novetats del Centre de Documentació Juvenil. Hi trobareu, entre altres, estudis sobre feminismes com "Feminismos y LGTB+ imparables!";
estudis de joventut com "Ser jove a Lleida avui"; el llibre sobre l'adolescència "Estima'm quan menys ho mereixi...Perquè és quan més ho necessito", de Jaume
Funes; les guies "Segurnet, Infants i joves davant les xarxes i pantalles" de la Fundació Ferrer i Guàrdia; l'estudi "Body Work, Youth, Gender and Health" sobre la
imatge corporal, el gènere i la salut en els joves
Butlletí A l'Abast, núm. 464
Butlletí DIXIT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, núm. 192
Butlletí de l'Institut Català de les Dones núm. 124 - Abril 2019
Butlletí Eurodesk abril 2019
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131 #FonsUECat, el butlletí dels fons europeus a Catalunya
El Govern prolonga tres anys el Programa temporal de suport a l'acollida de joves emigrats sols
Els alumnes de l'Institut Vall de Llémena de Sant Gregori presenten al Parlament Europeu el seu projecte sobre l'exili durant la guerra civil
S'aprova l'oferta inicial de titulacions universitàries de grau, màster i doctorat per al curs 2020-2021

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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