
BUTLLETÍ PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

03/04/2019

Mes informació al  PIJ Batoi  situat 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

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 Alsamora S/N, Tel: 96 553 72 03.

• Exposició de temàtica festera PACTE DEL POUET José Borrell. Sala Fundación 

Mutua Levante fin el 30 d’abril.

• Concert de guitarra a càrrec de Carlos Piñana al Centre Cultural Mario Silvestre el 

12 d’abril a les 19:30 hores. Entrada lliure fins completar aforament. 

• La Asociación de Amigos de la Música  presenta al Teatre Calderón a L’Orquestra 

de Cambra de la Comunitat Valenciana, dissabte 13 d’abril a les 19 h.



• Concert de guitarra de Rafael Sala dintre del 3r Festival de Guitarra «José Luis 

González» a La Capella de l’antic Asilo d’Alcoi. Dissabte 14 d’abril a les 12:00 h. 

Entrada gratuïta.

• Exposició Josep Sou- Atrezzo. Centre Cultural Mario Silvestre d’Alcoi. Des de el 3 

d’abril fins el 31 de maig. 

• Exposició de Pintura Espanyola en la Col·lecció de l’IVAM a l’IVAM CADA d’Alcoi 

fins el 30 de juny. Obres de Tàpies, Millares i Saura entre altres.

• XV Concert de Música Sacra a Onil el divendres 12 d’abril a les 20:00 hores en

l'Església Santiago Apòstol per l’Orquestra i Coral Polifònica Cristobal Pastor. 

• Cloenda Mostra de Teatre Escolar al teatre Calderón el dissabte 13 d’Abril a les

17:30 i a les 20:00h. Es poden replegar entrades numerades gratuïtes al mateix

teatre  en  horari  d’11:30  a  13:30.  Espectacle  «Somnium.  Un  sueño,  una  voz,

mágicas ilusiones».

• El 13 de abril, a les 21:00h, al Teatre Rio d’Ibi  concert homenatge a Mecano amb

“Hija de la luna”, encapçalat per l’actriu i cantant  Robin Torres que ofereix al públic

una reproducció clonada de l’última gira del grup espanyol, rescatant altres grands

èxits  de la banda.  El  preu de les entrades oscil·la  entre els 18 i  els  24 euros,

dependent d'ubicació.

FORMACIÓ

• Taller de Música Electrònica. Dijous 4 i 11 d'abril  de 18 a 20 hores a l'Espai de

Creació Jove de Quart de Poblet.  Gratuït.  Aprén a crear els teus propis temes,



coneixent tots els processos de producció musical digital, la mescla i el “mastering”.

Més informació en www.joves.net

• Curs de Monitor de Menjador  impartit  i  certificat per Escola Oficial  d’Animadors

ABAST. Olaces llimitades. Preu: 25 euros. S’impartirà en Espacio Joven de Villena

els dies 25 d’abril de 9 a 14 i de 16 a 21, i el 26 d’abril de 9 a 14. Inscripcions fins

el 18 d’abril.

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.

OCUPACIÓ

• 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 

• Ofertes  de  treball  per  a  15  cambrers/eres  i  15  ajudants  de  cuina  en  Paris.

Instruccions en: 

http://www.joves.net/


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

pa/paises/francia/pdf_francia//OferFran21mar_EmployeCuisine_2MS_ABOUKIR.pd

f

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

pa/paises/francia/pdf_francia//OferFran21mar_Serveur

• El  grup  Gastro  Trinquet  busca  personal  de  cuina.  Enviar  CV  a

info@pelayogastrotrinquet.es a l’atenció de Pablo Margós, indicant en assumpte

«candidatos cocina»

• L’Hostal  Savoy  busca  cambrers  amb  experiència  per  a  events.  Enviar  CV  a

personal@hostalsavoy.com

• Es necessita auxiliar administratiu amb experiència d’un any. Jornada completa.

Interessats enviar CV a PORTALEMP Ibi Codi: 2019/00035 

• L’empresa  Vda.  De  Juan  Pérez  Aura  S.L.  busca  administratiu/va.  Enviar  CV a

PORTALEMP codi: 2019/00061 

OCI I TEMPS LLIURE

• Ruta Interpretativa Coneix La Querola en Muro. Dissabte 6 d’abril. Eixida des de

l’Arxiu Municipal a les 09:00 hores. 

• 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
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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: 

• A partir  de l'1 d'abril  de 2019 el  Carnet Jove clàssic  tindrà integrat  el  Carnet

d'Alberguista amb l'objectiu de millorar els avantatges que hi obté la gent jove.

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


El  Carnet  d'Alberguista  té  una  validesa  internacional  i  ofereix  milers  de

descomptes a tot el món, que es sumaran als avantatges de ser usuari de Carnet

Jove.  El podeu obtindre tots els jóvens amb edats compreses entre els 14 i 30

anys, ambdós inclusivament. Des del  PIJ  Batoi podem facilitar-te els tràmits. 
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