
BUTLLETÍ PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

12/12/2018

Mes informació al PIJ Batoi a la Biblioteca. Dijous de 12 a 12’50 i de 15 a

15’50  o al correu pij@cipfpbatoi.es

Entre les diverses propostes i activitats d’aquesta quinzena destaquem:

CULTURA

• Exposició «Blasco Ibañez i el rostre de les lletres». Inauguració 13 de desembre a

les 19’30 h. al Centre d’Estudis i Arxiu Històric Municipal Alberto Sols en Sax.

• Visita  guiada  a  l'exposició  d’Eusebio  Sempere.  IVAM  CADA,  des  de  l’1  de

desembre fins el 29 de desembre. Cal reservar horari.

OCI I TEMPS LLIURE

• Visita guiada i teatralitzada gratuïta per a descobrir «Alcoi de la mà de Tirisiti». La

visita està pensada per a gaudir en família.  Comença en la Plaça d'Espanya, per a

continuar per les Muralles Medievals: Torre N'Aiça, Torre Riquer i portal de Sant

Roc. A continuació des de la Plaça de Dins, per  Sant Nicolau  ( la Casa del Pavo i

el Círculo Industrial) i Parc de la Glorieta. Després es recomana anar al Betlem de



Tirisiti al Teatre Principal. Sessions a les  17:00, 17:45, 18:30 y 19:15. La Compra

d'entrades en taquilla el mateix dia a partir de las 16:30 h o en www.ticketalcoi.com.

Més informació en Tourist Info Alcoi Plaça d'Espanya, 14.

• Concert de guitarra clàssica d’Hiroshi Fujii  a benefici de l’associació d’Alzheimer

d’Alcoi  amb  motiu  dels  25  anys  d’Hiroshi  a  Alcoi.  Tocarà  obres  de  Granados,

Tàrrega, Barrios, Ponce,  Myers,  Tedesco i   Jose Luis González, per acabar en

Nadaletes  cantades  per  el  cor  d’usuaris  del  Centre  de  Dia  de  l’Associació  de

Familiars i Amics de malalts  d’Alzheimer d’Alcoi i  Comarca “RECORDAMOS AL

CANTAR”. A l’eixida s’obsequiarà al públic amb un CD amb les obres interpretades.

Teatre Calderón d’Alcoi, 23 de desembre a les 19 h.

• Dani  Miquel  i  la  Societat  Unió  Musical  d’Alcoi  presenten  «Musiqueries

Simfòniques» al Teatre Calderón d’Alcoi el proper 29 de desembre a les 19 h.

OCUPACIÓ:

• Borsa de treball d’informador turístic a Benicarló. Nivell d’estudis requerits: graduat

en ESO. Inscripció des de l’11 al 25 de desembre. (BOP núm. 1489, d'11/12/2018).

• Borsa de treball en Enguera. Auxiliar administratiu, administratiu i tècnic informàtic.

Pendent de publicació al BOP.

• Borsa  de  treball  de  Cuiner/a  per  a  l’INSTITUT  VALENCIÀ  D'ACCIÓ  SOCIAL

(IVASS) Tel:961971460. Titulació requerida: Graduat en ESO o Cicle mitjà de Cuina i

Gastronomia. Les persones interessades a formar part de la present borsa han

d'omplir  únicament  a  través  de  la  pàgina  bolsaempleoivass.es  l’annex  II

http://www.ticketalcoi.com/


(baremació)  i  l’annex III  i  presentar-ho  en qualsevol  oficina  de l’IVASS o en el

PROP.

• Borsa de treball  de  Cuidador/a  per  a  l’INSTITUT VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL

(IVASS) Tel:961971460. Titulació requerida: Graduat en ESO o Tècnic o tècnica de

Cures Auxiliars d'Infermeria, tècnic o tècnica d'Atenció a Persones en Situació de

Dependència, o titulacions equivalents. Més informació en  bolsaempleoivass.es i

presentació de la documentació en qualsevol oficina de l’IVASS o en el PROP.

• Es necessita Oficial 1ª Perruquera. PORTALEMP, còdic 2018/00206 

• Bar situat en Alcoi vol cobrir 1 lloc de Cuiner/a o ajudant de cuina amb experiència. 

Les persones interessades es presentaran en el Bar Casa Miquel (Placeta Creu 

Roja, nº 9) i entregar allí el CV.

• Empresa situada a Alcoi necessita un/a administratiu/va-auxiliar comercial amb 

domini d’anglés i francés, també nocions de comerç. PORTALEMP Codi: 

2018/00204 

• Es busca Ajudant de Cuina per a restaurant d’inspiració asiàtica a València. Edat 

entre 20 i 30 anys. Es requereix experiència. Jornada completa. Més informació en 

CdTjobs. Agència Valenciana de Turisme.

• Es busca Cuiner i Cambrer a Gandia. Més informació en CdTjobs. Agència 

Valenciana de Turisme.

• Establiment d’Alcoi necessita incorporar un lloc de repartidor i neteja. Les funcions 

seran: repartir menjar a domicili i neteja de l’establiment.  Es requereix carnet de 

motocicleta i formació mínima en ESO. PORTALEMP codi: 2018/00208 



• L’empresa Happy Friday, S.L. necessita incorporar un lloc d’administrador de 

sistemes informàtics. Els interessats enviaran CV a: rafa@happyfriday.es

• Empresa situada a Alcoi (Explotaciones Blanes S.L.) precisa incorporar per nova 

apertura 2 llocs d’atenció al públic/xarcuteria per a incorporació immediata. 

PORTALEMP codi: 2018/00210

PREMIS I CONCURSOS

• Premio  'Puchi  Award  2019  de  l’editorial  Casa  Encendida  y  l’editorial  Fulgencio

Pimentelde sobre tot tipus de gènere: ficció, no ficció, novela, poesia, còmic, llibre

de cuina... Periodo de inscripción fins al 31/01/2019. Premio de 8.000 euros, més la

publicació de l’obra, que será distribuida por Fulgencio Pimentel. Més Informació i

contacte: puchi@puchiaward.com / www.lacasaencendida.es / puchiaward.com

• 7º Premi Literari 'la Caixa'/Plataforma Editorial de novel·la juvenil (14 a 30 anys).

Inscripció fins al 27/01/2019. Premi de 5.000 euros i publicació de l’obra  en una

tirada mínima de 3.000 exemplars. Les obres, originals i  inèdites,  podran estar

escrites tant en castellà com en català. L’extensió serà de  80 a  400 pàgines en

DIN A4, mecanografiades a doble espai amb tipografia Times New Romans 12. Les

obres  s’enviaran  en  format  word  o  equivalent  a  la  següent  direcció:

premioneo@plataformaeditorial.com.  L’obra  signada  amb  pseudònim.  Més

informació: Plataforma  Editorial  S.L.  (C/  Muntaner,  269-entresuelo  1ª  -  08021

Barcelona).

Telèfon: 93.494.79.99 / neo@plataformaeditorial.com / www.plataformaneo.co  m

http://www.plataformaneo.com/
http://www.plataformaneo.com/
mailto:neo@plataformaeditorial.com
mailto:premioneo@plataformaeditorial.com
http://puchiaward.com/es/home/
https://www.lacasaencendida.es/convocatorias/puchi-award/puchi-award-2019-9315
mailto:puchi@puchiaward.com
mailto:rafa@happyfriday.es


SALUT

• Amb l’objecte d’aclarir dubtes, Creu Roja Joventut ofereix un servei d’informació i 

prevenció del consum de drogues, per assessorar a les famílies i població en 
general.

PROFESSORAT

• Resolució  de  21  de  novembre  de  2018,  de  la  Secretaria  d’Estat  d’Educació  i

Formació Professional,  per  la  que es  convoquen places per  a  la  realització  de

cursos de formació en xarxa per al professorat que exercix en nivells anteriors a

l’universitari i curs de formació sobre funció directiva. BOE 4 de diciembre 2018. Els

cursos s’impartiran des de l’INTEF   formacion.intef.  es.  Presentació de sol·licituds

des del 9 de gener de 2019 per a la primera edició i dels 17 de maig per a la

segona edició. Més informació en  sede.educación.gob.es i en formacion.intef.es.

FORMACIÓ

IDIOMES

BEQUES I AJUDES

http://formacion.intef.es/
https://sede.educacion.gob.es/portada.html
http://formacion.intef.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-B-2018-57850.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2018/42/noticias/sobredrogas.jpg


VOLUNTARIAT I SOLIDARITAT

VIVENDA

                                                    ---------------------------------


