BUTLLETÍ PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
15/10/2018
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 està setmana 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
- Seminari d’orientació per a preparar les Proves d’Accés a la Universitat per a
Majors de 25 i 45 anys. Matrícula de l’1 al 19 d’octubre en el Servei d’Alumnat de la
Universitat d’Alacant. El seminari s’impartirà divendres de vesprada. Informació al
telf. 965903851.

FORMACIÓ
IDIOMES
MEDI AMBIENT

OCI I TEMPS LLIURE
• Preinscipción Escola Municipal de Teatre d'Alcoi.
• Rozalen en el Teatre Calderon el 18 de octubre . La venda anticipada
d’entrades en TicketAlcoi i Mastickets. El cost és de 32€ platea, 28€ anfiteatre i
24€ palcos.

• ESJAVA presenta el seu nou disc "Donde mueren los miedos" Centre
Cultural, el pròxim dijous 30 de noviembre.
•

TECH DAY. Dia 21 d’octubre 11:00 a 20:00 h. Edifici Multiusos de Llíria

•

Taller gratuït de Rap a Santa Pola. 7,14,21,28 a les 19h. Telf. 966694040

•

LAST DAY ZOMBI FINESTRAT. Dissabte 20 d’octubre a partir de les 23 h.
Informació i entrades: Dpto. Juventud (3ª planta, Ayuntamiento)
joventut@finestrat.org, WhatsApp 606 936 432 y www.eventoszombies.com

OCUPACIÓ:
•

Concurs oposició d’una plaça vacant de tècnic en educació infantil en Villena.
sol·licitud en el Registre General i en la pàgina web municipal www.villena.es.
La

instància

ha

d'anar

acompanyada

de:

Fotocòpia del document nacional d'identitat, degudament compulsada i fotocòpia
compulsa, del títol exigit en la convocatòria, a més del resguard justificatiu d'haver
pagat els drets d'examen. Termini: 20 dies naturals des de el 4-10-18.
•

Administratius d'administració general en Canals. Informació a l’Ajuntament de
Canals. Termini: 20 dies hàbils des de el 3-10-18.

•

1588 places d’auxiliar d’infermeria a Catalunya. Oposició. Generalitat de Catalunya,
Departament de Salut. Títol oficial del cicle formatiu de grau mitjà de Tècnic en
Cures Auxiliars d'Infermeria.

•

Administratiu/va (PORTALEMP) Ajuntament d’Alcoi.

•

Administratiu/va a temps parcial (PORTALEMP) Ajuntament d’Ibi.

•

Es busca esteticiene per a incorporació inmediata. Que li agrade el seu treball i
preferiblemente amb experiencia. (PORTALEMP) Ajuntament d’Ibi.

•

Borsa de treball. Cuiner/a i ajudant/a de cuina i servei de menjador i neteja, al
Patronat.

Patronat

municipal

d'Educació

Carrer Maldonado 9 -2ºC , 03002 Alacant.

Infantil

d'Alacant

(BOP núm. 196, de 15/10/18).

http://www.alicante.es/es/noticias/anuncio-convocatoria-formacion-bolsa-empleo-0

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

626 / www.crossatapuerca.com

SALUT
VOLUNTARIAT I SOLIDARITAT

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

el

telèfon:

947.25.86.50

ext.

