
BUTLLETÍ PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

28/02/2019

Mes informació al PIJ Batoi a la Biblioteca. Dimecres 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

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

Horari: dimartss 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.

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

Jordi fins el 31 de març.

FORMACIÓ

• Curs Gratuït en Ibi de Tècnic en Ofimàtica. 350 h. presencials. Començament el 4

de març de 9:00 a 14:30. Interessat contactar amb el telf.  96 633 11 96 / 650 570



432  o  Correu  electrònic:  jordi.perez@eace.es Centre  de  formació  IBICONTA –

Avinguda de Juan Carlos I, 63, IBI.

• Curs  presencial  d’Iniciació  informàtica  per  a  la  recerca  de  treball.  Lloc:  Aula

d’informàtica  de  l’antiga  fàbrica  Pilen.  Direcció:  C/  Vicente  Alexandre,S/n,  Ibi.

Durada: 2 hores, de 9:30 A 11:30 h. Objectiu: apendre a inscriure's a les ofertes de

feina de portals públics i privats.  

• 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

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.

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


OCI I TEMPS LLIURE

• 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.

• 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

• Carnestoltes  al MUBOMA (Museu Provincial de Bombers). Diumenge 3 de març a 

les 11:15h.: Visita guiada i a les 12:30h.: Taller: “Crea Tu disfraz de bombero/a”.

Diumenge 24 de març Dia internacional dels boscos. De 11:15h. a 12:30h.: Taller: 

“El Bosque encantado” i a les 12:30h.: Visita guiada.

• Stock Fora.  Els dies 1,2 i 3 de març l’Àgora acollirà una nova edició de Stock Fora.

La fira on 15 comerços de la ciutat posaran a la venda productes de la mateixa 

qualitat què tenen habitualment, però a preus molt rebaixats.

http://www.alcoi.org/museu


OCUPACIÓ

• Borsa de treball d’Auxiliar administratiu per a l’Ajuntament de Benasau. Termini de

presentació fins 11 de març. Les instàncies, juntament amb tota la documentació

requerida, s'han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament de Benasau

de 9.00 h a 12.00 h., situat a la plaça Major núm. 40, 03814, o de qualsevol de les

formes  previstes  en  l'article  16  de  la  Llei  39/2015,

Més informació en https://benasau.sedelectronica.es/info.0

•  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

• Borsa de treball d’Auxiliars de turime en Carcaixent. Termini fins el 20 de març. 

Grup C2 Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria. Lloc de presentació: 

Registre General (Oficina d'Atenció al Ciutadà), a la Plaça Major, 1 baix, o bé en la 

forma prevista en la Llei 39/2015. Més informació en la web: 

https://carcaixent.sedelectronica.es/board

• Es necessiten 5 tècnics d’integració social amb dos anys d’experiència en menors,

per  a  treballar  en  un  projecte  sobre  absentisme  escolar  a  Alacant.  Enviar

currículum vitae a: mediadora1@mediterraneoserviciosmarinos.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

• Taller gratuït de primers auxilis al Centre d’Informació Juvenil d’Ibi els dies 1 y 15

de març de 18:00 a 19:30 h. de la mà de  Cruz Roja Juventud. Més informació  al

cij@ibi.es o en els telf.  647314389 ó 96 555 02 72.

mailto:cij@ibi.es


• 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: 

• 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

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