
BUTLLETÍ PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

29/10/2018

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:

ASSOCIACIONS I PARTICIPACIÓ

BEQUES I AJUDES

• Beques DAAD cusos d’estiu en universitats alemanyes.  Periode d’inscripción del

01/10/2018 al 01/12/2018.

EDUCACIÓ I CULTURA

• Exposició «Luís Gordillo. Fotoalimentació» al Museu d’Art Contemporani d’Alacant

(MACA) Pl. Sta. María, 3. Inaguració 26 d’octubre a les 20 h. A les 19 h. conversa

entre Luis Gordillo i Isabel Tejeda.

FORMACIÓ

• Cursos gratuïts per a joves inscrits en Garantia Juvenil, en C/ Poeta Querol, 15 -

CÁMARA  DE  COMERCIO  VALÈNCIA  46002  VALENCIA.  Telf.  963  103  900.

Inscripció fins el 4 de novembre.

IDIOMES



MEDI AMBIENT

OCI I TEMPS LLIURE

• Halloween 2018. 1 de novembre jornada de portes obertes al MUBOMA (museu

dels  bombers  d’Alcoi).  11’15  i  12’45  visites  teatralitzades  i  amb  sorpreses.

C/Alcassares 64, Alcoi.

• ESJAVA presenta  el  seu  nou  disc  «Donde  mueren  los  miedos»  en  el  Centre

Cultural el proper dijous 30 de novembre.

OCUPACIÓ:

• Procés de selecció en règim de concurrència competitiva de tècnic/a informàtic/a

en  la  Fundació  per  al  Foment  de  la  Investigació  Sanitaria  i  Biomèdica  de  la

Comunitat  Valenciana  (FISABIO).  Contractació  laboral  temporal  (Convocatòria

2018/110)

• Empresa d’Alcoi necessita un/a encarregat/da d’unitat de suport a persones amb

diversitat funcional. Contracte de 30 h. setmanals, de dilluns a dissabte de 8 a 14 h.

(PORTALEMP)

• Es necessita per a cerveseria en la Vall d’Albaida 3 cambrers/eres amb experiència

i un/a cuiner/era. (PORTALEMP)

• En Castalla precisen un/a auxiliar d’ajuda a domicili. Interessats enviar currículum a

aigomez@castalla.org  o  en  l’Agencia  de  Desarrollo  Local  (Av.  Constitució  68  de

Castalla).

mailto:aigomez@castalla.org


PREMIS I CONCURSOSi

• IX Certamen Nacional Microrrelats 'Cross Atapuerca' 2018. Perìode d’inscripció de

02/10/2018 al 17/11/2018. Convoca: Diputación Provincial de Burgos. Ayuntamiento

de  Atapuerca.  Dotació:  300  euros,  primer  premi.  200  euros,  segon  premi.  100

euros,  tercer  premi.  Més  informació  en  el  telèfon:  947.25.86.50  ext.

626 /   www.crossatapuerca.com

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 families i població en general.

VOLUNTARIAT I SOLIDARITAT

                                                       .............................

http://www.crossatapuerca.com/nw/certamenes/microrrelatos/
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