
BUTLLETÍ PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

13/02/2019

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:

BEQUES I AJUDES

CULTURA

• 'ALTERNATIVES - Sessions de Ciutat' - Conferència 'Las enseñanzas de la historia'

de Jose Antonio Marina. Data: 15/02/2019 19:30 h. En el  Àgora.

• Teatre Calderón d’Alcoi, representació teatral ¿QUIÉN ES EL SEÑOR SCHMITT?,

dissabte 16 de febrer a les 19:30 h.

FORMACIÓ

• Curs de maquillatge del 18 al 22 de febrer, de 20 a 22 h. al centre d’Informació

Juvenil de Benidorm. Preu 15 euros. Inscripcions de l’11 al 15 de febrer.



• Cursos  de  l’Aula  mentor  a  Cocentaina.  Informació  i  matrícula  a  la  Casa  de  la

Joventut  de  Cocentaina. tel  96  559  27  95

cocentaina@aulamentor.es Podeu consultar les característiques dels cursos a la

web: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor.  L'Aula  Mentor  està  promoguda

pel  Ministeri  d'Educació, Cultura i  Esport.  El  programa ofereix quasi  200 cursos

agrupats en àrees formatives. La durada dels cursos és  des de 30 fins a 180 h. 

 El preu de la matrícula inicial és de 48 € i correspon a dos mesos de formació. En

aquest temps es poden realitzar completament la majoria dels cursos. Els exàmens

són presencials  i  es realitzen a la  Casa de la  Joventut.  Una vegada superada

l'avaluació final, l'alumne rebrà un certificat del Ministeri d'Educació que acredita la

formació rebuda (amb indicació de les hores de formació).

IDIOMES

• Ja  s'ha  publicat  la  resolució  per  la  qual  s'estableixen  el  calendari  i  el  procés

d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació. El termini

d'inscripció en les proves de certificació tant per a alumnes oficials com per a lliures

serà des de les 9 hores de l'11 de febrer fins a les 15 hores del 25 de febrer.

•

OCI I TEMPS LLIURE

• Del 22 al 24 de febrer, Heroes còmic com a València, pavellons  7 i 8 de Feria

Valencià. Compra de entrades en taquilla o per internet. Descompte amb carnet

jove.

• Camps de Voluntariat de la Generalitat Valenciana. Un camp de voluntariat juvenil

és una activitat en la que un grup de joves de diferents llocs es comprometen de

mailto:cocentaina@aulamentor.es
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor


forma voluntària  a desenvolupar  un projecte de treball amb contingut social en

favor de la comunitat. En la convocatòria 2019 hi han tres modalitats: 

1- Camps en primavera, del 19 al 28 d’abril, amb una durada de 9 dies. El preu

són 30 euros.

2- Camps d’estiu (juliol i agost) amb durada de 10 i 15 dies. Inscripcions del 25

de febrer al 5 d’abril. Preu: 110 euros.

3- Camps d’hivern, entre el 26 de decembre i el 4 de gener del 2020. Durada de

9 dies i preu de 30 euros.

Ho  poden  sol·licitar  les  persones  residents  a  la  Comunitat  Valenciana,  en  edats

compreses entre 15 i 30 anys.

• Campanya VIU JOVE, en la modalitat d’Oferta Concertada ofereix l’ús d’albergs i

campaments  per  a  la  realització  d’activitats  d’oci  educatiu  i  temps  lliure.  Obert

termini des de gener fins el 7/4/2019. Aquesta campanya va dirigida a associacions

juvenils o centres escolars des de Primaria fins Cicles Formatius que organitzen

activitats d’oci educatiu per a l’alumnat. El mínim per a poder sol·licitar-ho són 15

places, els joves han de tindre entre 7 i 30 anys i per un màxim de 15 nits.



• Visita a les pintures rupestres de La Sarga, Alcoi. Del 3 de febrer al 24 de 

novembre. Reserves: www.alcoi.org/museu Informació: 96 553 71 44

• Conferència 'Las enseñanzas de la historia' de Jose Antonio Marina. Data: 

15/02/2019 19:30 h.  Lloc: Àgora 

• Jornada de portes obertes al MUBOMA el dia 17 de febrer per  a explicar la 

importància del muBoma entre els parcs naturals de la Serra de Mariola y de la 

Font Roja. És realitzarà un taller pràctic per a reproduir la flora i fauna de la zona 

mitjançant la papiroflèxia. Horari:  

                                                                                     11:15h. Taller Flora i Fauna. (1º torn)

                                                                            12:00h. Visita guiada.

                                                                             13:15h. Taller Flora i Fauna. (2º torn)
• Contacontes a la biblioteca Uixola d’Alcoi. Dissabte 16 de febrer a les 12 h. 

«Contes que bateguen».

OCUPACIÓ

• Es busca administrativa per a la zona d’Onil, Ibi i Castalla per a cobrir una baixa per

maternitat. Durada del contracte de febrer fins setembre. PORTALEMP Ibi Codi:

2019/00014 

• Es  necessita  cuiner/a  per  a  incorporació  l’1  de  març.  Jornada  completa.

PORTALEMP Ibi, codi: 2019/00010 

• Es  necessita persona per a treballar de renta plats i que li agrade la cuina, que

estiga  disposat  a  apendre  i  muntar  de  categoria.  PORTALEMP  Ibi  Codi:

2019/00011 

http://www.alcoi.org/museu


• Es  necessita  incorporar  a  l’empresa  «Inversiones,  Explotaciones  Blanes  S.L.»

d’Alcoi un lloc d’atenció al públic per a caps de setmana (divendres i dissabtes).  Es

valorarà experiència en el sector d’hostaleria. PORTALEMP Alcoi Codi: 2019/00030

• Es  necessita  cuiner  amb  2-3  anys  d’experiència.  Cal  enviar  currículum  a:

info@restaurantenatxoselles.com

PREMIS I CONCURSOS

• XI Concurso de Narrativa Curta Pinoso 2019 amb una extensió de 3 a 12 fulls,

lletra de 12 punts, DIN A4, per una cara i doble espai. Originals per quintuplicat,

grapats  o enquadernats i  sense doblar. Adjuntant  en sobre tancat  on figure en

l’exterior el títol de l’obra i en l’interior les dades personals dels autors. Direcció

d’entrega:  XI CONCURSO DE NARRATIVA CORTA PINOSO 2019 Centre Cultural

el Pinós, Paseo de la Constitución nº 66 – 03650 PINOSO (Alicante). Premi de 200

euros. Plaç de presentació de treballs fins el 12 d’abril.

HABITATGE

• Ajudes per al lloguer d’habitatge. Publicat el Decret en el DOGV del dia 12 de 

febrer. Hi ha un programa especific per a joves menors de 30 anys. El plaç per a 
sol·licitar una ajuda o subvenció acaba el 8 de març.

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

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