
BUTLLETÍ PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

21/03/2019

Mes informació al PIJ Batoi a la Biblioteca.  Dimecres de 15 a 16’30 i

dijous de 12 a 12’50  o al correu pij@cipfpbatoi.es

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

BEQUES I AJUDES

• El Ministeri d’Educació convoca 1400 ajudes per aparticipar en cursos d’inmersió

linguistica organitzats per la UIMP. La durada dels cursos és d’una setmana i es

realitzaran  a  diferents  localitats  (València  és  la  més  propera)  durant  el  segon

semestre de 2019. Com a requisit, haver tingut beca del Ministeri el curs 2016/17 o

2017/18.  Podeu  sol.licitarla  fins  el  3  d’abril  al  següent  enllaç:

http:77www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-

estudiar/idiomas/inmersion-ingles-uimp.html

CULTURA

• Exposició en el Refugi de Cervantes «Artes Plásticas y propaganda de guerra»

Horari: dimarts i dijous: 10:00 a 14:00 hores, dimecres i divendres: 16:00 a 8:30

hores, dissabtes: 10:30 a 14:00 hores, Diumenges: 11:00 a 14:00 hores. Direcció:

C/ Els Alçamora S/N, Tel: 96 553 72 03.

http://77www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersion-ingles-uimp.html
http://77www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersion-ingles-uimp.html
http://77www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersion-ingles-uimp.html


• Expossició «Introspectiva, obra sobre paper» de Joan Castejón en la llotja de Sant 

Jordi fins el 31 de març.

FORMACIÓ

• Curs de Monitor de Temps Lliure Infantil i Juvenil els dies 29 de març i 4 d’abril

respectivament  en  Escuela  Tiempo  Libre  Carpe  Vitae  C/  Músico  Ayllón,  S/N

València 46018 telf. 963414221, més informació en https://carpevitae.org/

Al finalitzar el curs s’ofereix treball en els seus albergs i instal·lacions. 

• 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

• L'IVAJ ha obert la campanya 2019 de cursos d'idiomes per a joves entre 14 i 35

anys que inclou programes de formació en anglès a Gran Bretanya, Irlanda, el

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


Canadà  i  els  Estats  Units;  també  s'organitzen  cursos  de  francès  a  França;

d'alemany a Alemanya i Àustria i d'italià a Itàlia. Informació i reserves en les seus

de l'IVAJ al carrer Hospital, 11 de València, en Rambla Méndez Núñez, 41 d'Alacant

i al carrer Orfebres Santalínea, 2 de Castelló i al PIJ.

OCI I TEMPS LLIURE

• Teatre Calderón presenta en concert  El Consorcio «Eres Tu» divendres 29 de

març 20:30 h., el  preu de les entrades va de 30 a 35 euros. Més informació al

teatre Calderón en el següent horari de oficina: De dimarts a divendres, de 10 a 14

i de 16 a 18 h.  I al correu electrònic info@teatrecalderonalcoi.com

• Tercer  Festival  de  Guitarra «José  Luís  González».  Concert  de  guitarra  en  la

Capella de l’antic Asilo. 24 de març a les 12 hores. 

• Dia  28  de  Març  a  las  20h  –  Presentació/Concert  del  disc  Punt  d’Encontre de

Guisax Duet (Joan Aracil i Moisés Olcina). Lloc: IVAM CADA Alcoi (Carrer Rigobert

Albors Nº 8. Alcoi). Entrada gratuïta.

• Teatre Principal d’Alcoi presenta  XAVI CASTILLO NEWS el 28 Març a les 20:00 h.

• XV Volta a Peu a les Pedanies de Muro 2019 diumenge 24 de març a les 08:45 h.

eixida des de la Casa de Ferro.

• Preinscripció oberta als  camps de treball d’estiu de la Generalitat Valenciana a

partir del 25 de febrer fins el 5 d’abril. El sorteig per assignar plaça serà el 9 d’abril.

És  pot  sol·licitar  tant  per  a  llocs  de  la  Comunitat  Valenciana,  com  d’altres

comunitats autònomes i de l’estranger. Ho poden sol·licitar les persones residents a

la Comunitat Valenciana, en edats compreses entre 15 i 30 anys.

mailto:info@teatrecalderonalcoi.com


• 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

• Dimecres 27 de març Festa dels Nanos a Cocentaina per la zona del Raval.

• Prova una classe intensiva d’una hora i mitja  amb  un dels ballarins més 

reconegut a nivell nacional de Break Dance, SAUL JUNIOR. amb més de 20 anys 

d'experiència en  campionats arrel  del mon. Dissabte 23 de març de 11 a 12:30 h. 

al Centre Social Polivalent d’Ibi. Classe gratuïta amb inscripció prèvia al Centre 

d'Informació Juvenil d’Ibi. Places limitades.

• Escape Room a Banyeres de Mariola. Diumenge 31 de març de 16:00 a 22:00 

hores. Durada: 20 minuts. Preu 5 euros. Lloc: Casa de la Cultura. Informació i 

inscripcions al 96 568383 i 685400822

OCUPACIÓ

•  Borsa de treball d’Auxiliar administratiu en L’Olleria. Termini obert fins el 27 de 

març. Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament de l'Olleria, per mitjà 

del registre telemàtic o com preveu l'article 16.4 de la Llei 39/15. Més informació: 

https://lolleria.portalemp.com/processos-seleccio-lajuntament.html

https://lolleria.portalemp.com/processos-seleccio-lajuntament.html
http://www.sauljunior.com/
http://www.alcoi.org/museu


• Es necessita cambrer/a per a Restaurant Masia La Mota, També cambrer/a de pis

per a hotel.  Demanen que els candidats tinguen experiència demostrable, bona

presencia, vehicle propi i domini d’anglés. PORTALEMP Alcoi Codi: 2018/00216 i

2018/00217 

• Empresa  situada  a  Muro  (Karme  Nature  S.L.)  necessita  un/a  auxiliar

administratiu/va de compres. PORTALEMP Alcoi Codi: 2019/00053 

• Borsa  de  treball  de  tècnic  de  Joventut  en  la  Mancomunitat  De  L’Alcoià  i  El

Comtat. El plaç per a presentar instancia acaba el 28 de març. Més informació en

la sede electrònica de la mancomunitat  info@lamancomunitat.org i  en les oficines

d’Alcoi, Edifici Àgora, C/Sant Mateu 3. Tfn. 96.554.93.54

• Concurs -oposició per a contractar un/a Tècnic d’Educació Infantil en Xilxes. El periode

d’inscripció  acaba  el  4  d’abril.  Més  informació  en  la  web  de  l’organisme

https://xilxes.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

• Ofertes de treball, rama Hostaleria en Alemanya al següents enllaços 

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_euro
pa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAle15mar_Camarero_BY-619-
HOGA_Service.pdf

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_euro

pa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAle15mar_CookBY-639-HOGA_Koch-1.pdf

• Ofertes de treball per a assistents de salut en Irlanda al següent enllaç

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_euro

pa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl15marzo_Healthcare_Assistants.pdf

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl15marzo_Healthcare_Assistants.pdf
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http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAle15mar_Camarero_BY-619-HOGA_Service.pdf
mailto:info@lamancomunitat.org


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

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.

ALTRES INFORMACIONS: 

• Obert  període de matriculació  per  a  les  proves de la  Junta  Qualificadora de

Coneixements de Valencià 2019. Primer torn des del 25 de març fins al 8 d’abril,

per als que vullguen obtindre els certificats A2, B1 i C1. El segon període anirà del

http://www.injuve.es/sites/default/files/2018/42/noticias/sobredrogas.jpg


2  al  16  de  setembre  i  serà  per  als  nivells  B2  i  C2.  Aquest  any  el  procés  de

matriculació és totalment telemàtic a la web www.sede.gva.es incloent el pagament

de les taxes.

• Carnet jove: Per a poder traure el màxim profit al temps lliure i obtindre al seu torn

importants descomptes, l'Institut Valencià de la Joventut posa a la teua disposició el

Carnet  Jove.  Té  com  a  objectiu  facilitar  a  tots  els  jóvens  la  seua  mobilitat  i

intercomunicació així  com possibilitar  el  seu accés,  per  mitjà  de l'articulació  de

determinats avantatges,  a béns i  servicis  de caràcter  social,  cultural,  econòmic,

educatiu,  recreatiu,  esportiu,  de  consum,  de  transport  i  semblants.  El  poden

obtindre tots  els  jóvens amb edats compreses entre els  14 i  30 anys,  ambdós

inclusivament. Des de el PIJ de Batoi podem facilitar-te els tràmits. 

PROFESSORAT

• Llocs de treball  per  a professorat  de Primaria  i  Secundaria  en U.K.  al  següent

enllaç trobareu la informació: 

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_euro

pa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK19marzo-Uteach_Profesores.pdf

• Oposicions docents Generalitat Valenciana.  Orden 7/2019, de 28 de febrero de

2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que

se convoca procedimiento selectivo de ingreso y procedimiento para la adquisición

de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza

Secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de Música y

Artes Escénicas, profesores de Artes Plásticas y Diseño y profesores técnicos de

Formación Profesional. DOGV 4 de marzo 2019

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