
BUTLLETÍ PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

14/01/2019

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:

CULTURA

• Conferencia «España: Retos y oportunidades. 40 años de Constitución Española»

de Fernando Vallespín.  Data: 25/01/2019 19:30 h.  Lloc: Àgora,  Alcoi.

• Exposició fotogràfica «La mirada de Kati Homa. Guerra y Revolución (1936-39)».

La inauguració tindrá lloc el proper dimarts 15 a las 19 hores en la pinacoteca del

Centro Cultural Eusebio Sempere de Onil i es podrà visitar fins al 7 de febrer.  Kati

Horna va ser una fotògrafa hongaresa i l'exposició mostra amb 98 imatges els anys

després de la guerra.

IDIOMES

OCI I TEMPS LLIURE

• 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.

• II  Jornada  de  P.  Combinades  (Atletisme).  Dissabte  19  de  gener  a  la  pista

d’atletisme de Onil a les 10’30 h. Pot participar tot el que vullga, però cal arribar 15

minuts abans de l’inici de la prova per apuntar-se.

• Concert de Carlos Nuñez a la plaça Chapí s/nº 03001 d’Alacant el 19 de gener.

Organitza  l’Ajuntament  d’Alacant-  Teatre  Principal.  Web:

http://teatroprincipaldealicante.com.  telf: 965 203 100.

• Concert  de  Ismael  Serrano  el  26  de  gener  al  Teatre  Calderón  d’Alcoi.  Web:

http://www.teatrecalderonalcoi.com/

OCUPACIÓ:

• Borsa de treball  d’animador d'oci  i  temps lliure per  a la  Diputació  d’Alacant.  El

termini  de  presentació  és  de  10  dies  naturals,  a  comptar  de  l'endemà  de  la

publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOP número 5, de data 08/01/2019

(18  de  gener).  El  model  d'instància  es  facilitarà  tant  en  les  dependències  del

Departament de Personal com en l'Oficina d'Informació d'aquesta Corporació, i a

través de la seua pàgina web http://www.diputacionalicante.es/  ). La instància s'ha de

dirigir a la Presidència de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant. A la instància s'ha

d'adjuntar  una  fotocòpia  del  document  nacional  d'identitat.  Les  instàncies  i  la

documentació oportunes s'han de presentar, en el cas que no estiga habilitada la

seu electrònica, en hores hàbils, de dilluns a divendres, en el Registre General de

http://teatroprincipaldealicante.com/
http://www.diputacionalicante.es/).
http://www.diputacionalicante.es/


l'Excm.  Diputació  Provincial  (c/.  Tucumán,  8,  d'Alacant)  ,  o  en  els  registres  de

qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat. En

cas que es presente en les oficines de Correus i Telègrafs, ha de fer-se en sobre

obert  i  deixar  constància  de  la  data  de  presentació.  Més  Informació  en  web

organisme http://sede.diputacionalicante.es/ca/ocupacio-oposicions-diputacio/

• Es precisa un lloc d’auxiliar d’ajuda domiciliaria per a Xixona, per tant, es necessita

vehicle propi i també es necessita cobrir dos llocs d’auxiliar d’ajuda domiciliaria per

a Ibi. Una d’aquestes dues vacants té que ser xic. El contracte és a temps parcial.

PORTALEMP Ibi 2019/00002 per a ASISTENZIA.

• Hi han dos llocs de cambrer de sala a mitja jornada per a local situat en València

(zona Mestalla).  CdTjobs data: 04-01-2019 - 30-04-2019 

• Es necessita una persona amb experiència demostrable de cambrer de barra i sala

per a un restaurant en València  CdTjobs data:  04-01-2019 - 26-09-2019

• Es necessita ajudant de cuina per a pròxima obertura en el centre de València, per

a restaurant d’inspiració asiàtica, especialitzat en huoguo. Es requerix tindre entre

20 i 30 anys, bona cura en l’atenció al client i dos anys d’experiència. Formació a

càrrec de l’empresa. Sou de 1000 a 1500 euros al  mes. CdTjobs data:  07-01-

2019 - 08-04-2019

• L’empresa Leroy Merlin  precisa incorporar 1 lloc de venedor/a per a la tenda de

Cocentaina. PORTALEMP Alcoi 2019/00003. Es necessita el cicle formatiu de grau

superior de Comerç i Màrketing. 

• Oposicions a Tècnic auxiliar sanitari opció Cures Auxiliars d'Infermeria Govern de la

Regió de Múrcia: Conselleria de Sanitat,  Tel. 968 36 54 27/28. Obert termini fins el

http://sede.diputacionalicante.es/ca/ocupacio-oposicions-diputacio/


4  de  febrer.  Convocatòria  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Región  de  Murcia  de

14/01/2019. Titulació de Graduat escolar, FP I o equivalent. 1141 places. Informació

en  web  organisme  http://www.murciasalud.es/oposiciones.php?idsec=1795

PREMIS I CONCURSOS

• XXXVII CONCURS CARTELL ANUNCIADOR DE MOROS I CRISTIANS de Muro

d’Alcoi. Més informació a la web: http://www.vilademuro.net/es/

• 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

VOLUNTARIAT I SOLIDARITAT

VIVENDA

http://www.plataformaneo.com/
http://www.plataformaneo.com/
mailto:neo@plataformaeditorial.com
mailto:premioneo@plataformaeditorial.com
http://www.vilademuro.net/es/
http://www.murciasalud.es/oposiciones.php?idsec=1795


CURSOS

• Curs  online  de  20  hores  ABC  del  eXeLearning  Ed  19/01.  Accés  a  l'Aula

16/01/2019- 15/02/2019. Matriculació 17/12/2018 - 15/01/2019 eXeLearning és una

eina  d'autor,  lliure  i  oberta,  per  a  ajudar  els  docents,  creadors  de  continguts  i

experts en formació en la la creació i publicació de continguts sense necessitat de

ser experts en programació informàtica, a través d'una interfície senzilla i intuïtiva.

Ofereix  la  possibilitat  d'exportar  en  formats  com  SCORM,  estandar  educatiu.

Permet la inserció de continguts interactius com a preguntes o activitats. Com a

requisit  cal  descarregar  i  instal·lar   eXeLearning:  http://exelearning.net.  Entitat

impartidora: Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 

• Curs  online  de  15  hores.  Introducció  a  l'eLearning  Ed  19/01.  Accés  a  l’aula:

16/01/2019 – 01/02/2019. Matriculació: 17/12/2018 – 15/01/2019. En aquest curs

s'introduirà a l'alumnat en el concepte de l'eLearning i les competències que ha

d'assumir  un  tutor  de  formació  online.  Entitat  impartidora 

Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

• Curs online gratuït   del  22  gener  – 15 febrer  “2ª  Edició  Aproximació  als  micro

masclismes  i  els  mites  per  a  prevenir  les  violències  masclistes”.  Durada  20h.

Inscripcions: https://goo.gl/forms/rRBRM8cMtwWszTu12

https://goo.gl/forms/rRBRM8cMtwWszTu12
http://exelearning.net/


• Curs de monitor/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil El Mono Alegre. Inici:

02/02/2019 Fi: 11/05/2019. Sol·licituds fins el 31 de gener. Es realitza a València

dissabtes de 9.00 a 14.00 i de 15.30 a 20.30 + 2 acampades (data per determinar).

Més informació a la web: https://www.elmonoalegre.com i al telf. 655 233 689

• 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 examens

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).

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.

http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
mailto:cocentaina@aulamentor.es
https://www.elmonoalegre.com/
http://www.injuve.es/sites/default/files/2018/42/noticias/sobredrogas.jpg


BEQUES I AJUDES

• Beca  de  l’Acadèmia  ADAMS per  a  la  preparació  a  l’ocupació  pública.  Periode

d’inscripció fins el 31 de gener. La beca cobrix el 50% de les mensualitats i inclou

els llibres. Més informació a l’acadèmia ADAMS, telf.  902.333.543 o en la web:

www.adams.es

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.

• Curs L’autoaprenentatge com a recurs per al professorat de valencià. Curs de 2

crèdits ECTS. Vàlids per als itineraris de la Capacitació. Lloc de realització: Seu

Universitària de Cocentaina. Centre Cultural  El  Teular.  Data: 8 i  9 de febrer de

2019. Preinscripció: oberta fins al 6 de febrer.

• Conferencia: La educación en el S. XXI: Neuroeducación y neuroeducadores, por

Francisco Mora Teruel. Dijous 21 de febrer a les 17 h. al Teatre Rio de Ibi. Activitat

gratuïta amb entrada. Entrades disponibles al Centre Social Polivalent.

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

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.adams.es/noticias/390-becas-curso-2018-2019/3641/2/1
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