BUTLLETÍ PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
28/01/2019
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:

BEQUES I AJUDES

CULTURA
•

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.

•

Del 31 de gener al 4 de febrer tindrà lloc una nova edició del Winter Black Swing
Festival a Alcoi. Ací podeu descarregar la guia amb tota la informació:
http://docs.wixstatic.com/ugd/49b0df_2848c6833a0b47f18215f05678937cb4.pdf

•

El Departament de Cultura municipal i la companyia La Dependent, reprenen i
posen en marxa l’Escola Municipal de Teatre. Reunió informativa dimecres 30 de

gener al Centre Cultural Mario Silvestre, a les 19 hores. El dia marcat per l’inici de
l’Escola en les dos seus ja pre-fixades, el Centre Juvenil Cervantes i el Centre
Cultural Mario Silvestre, és el dilluns 4 de febrer, amb el calendari corresponent de
grups i horaris setmanals.

FORMACIÓ
•

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).

IDIOMES
MEDI AMBIENT

OCI I TEMPS LLIURE
•

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

•

Conferència 'Las enseñanzas de la historia' de Jose Antonio Marina. Data:
15/02/2019 19:30 h. Lloc: Àgora

•

Concert de “Sidecars”, que al Teatro Río de Ibi el dissabte 2 de febrer. El preu de
les entrades és de 18 a 25 euros, segons ubicació de butaca.

•

La companyia de teatre “Atalaya” presenta a Ibi “Celestina. La tragicomedia” el
diumenge 3 de febrer a les 19:00 h. El preu de les entrades és de 6 a 8 euros.

•

Dissabte 2 de febrer a les 18:00 h. al Teatre Calderón, escpectacle de magia per
Nacho Diago. «El misterioso caso de Houdini y la habitación cerrada», tots els
públics. Preu de 6 a 8 euros.

•

Dissabte 9 de febrer a les 21:00h. Al Teatre Calderón, concert de Victor Manuel.
Presenta el seu treball «casi nada está en su sitio».

•

Trobada estatal de professionals de la joventut
Florida.

Inscripció

d'allotjament

i

gratuïta.

L'organització

manutenció.

www.profesionalesdedejuventud.org

Més

a Alacant en la residència La

s'encarregarà
informació

de
a

les despeses
la

web:

OCUPACIÓ:
•

Es precisa un lloc d’auxiliar administratiu per a empresa situada a Alcoi. Mitja
jornada. Interessats enviar CV a PORTALEMP Alcoi. Codi: 2019/00009

•

Es necessita per a cafeteria en Ibi persona per a barra i local, necessari carnet de
manipulador d’aliments. Contracte de mitja jornada. PORTALEMP IBI Codi:
2019/00006

• Es necessita per a empresa d’Onil una persona amb coneixements d’informàtica i
màrqueting digital, xarxes socials i pàgines web. Interessats enviar CV a:
entrevistaslaborables@gmail.com o por whatsapp al 650.10.34.92
•

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
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

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.

•

Taller de tècniques de relaxació. Data: 02/02/2019 fins al 08/03/2019. Lloc:
Conservatori, c/ Joan Cantó, nº 2 Alcoi. Per apuntar-se cridar al telèfon 606781642
M. Carmen.

•

Dilluns 11 de febrer donació de sang al Centre de Salut de Cocentaina, a l'Av. Reial
Blanc s/n, des de les 16:30 h fins a les 20:30 h.

PROFESSORAT
•

Resolució de 21 de novembre de 2018, de la Secretaría d’Estat d’Educació i
Formació Professional, per la que es convoquen places per a la realització de
cursos de formació en xarxia 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.

•

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.
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