BUTLLETÍ PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
8/10/2018
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:

BEQUES I AJUDES:
•

Beques OW de Open Webinars per a estudiants i professors de cicles formatius de
grau superior de Programació i Administració de Sistemes. Des de gener fins juny
del 2019 podran accedir de forma gratuïta a tot el catàleg de cursos
OpenWebinars. És la major oferta de formació digital disponible en espanyol per a
particulars, empreses i entitats públiques. Inscripcions fins el 30 de novembre. Més
informació

en

Trescom

Comunicación

/juan.vidal@trescom.es/

914115868

openwebinars.net.

CULTURA:
• Expossició «Blasco Ibañez i el rostre de les lletres» al Circulo Industrial d’Alcoi.
Inauguració 7 de novembre a les 19:00 hores. Entrada gratuïta.

•

Cicle Expositiu 'Dibuixos' de Miquel Navarro. Data: 12/11/2018 . Lloc: Centre Ovidi
Montllor.

•

Cicle Expositiu 'Som Art', Alumnat Escola Municipal de Belles Arts. Data:
12/11/2018 Lloc: Centre Cultural.

•

Cicle Expositiu 'L'exuberància del Mediterrani' de Rigobert Soler. Data: 12/11/2018
Lloc: Llotja de Sant Jordi.

FORMACIÓ

IDIOMES

MEDI AMBIENT
•

Els colors de la tardor a la Font Roja. Data: 17/11/2018 09:00 h. Lloc: Centre de
Visitants de la Font Roja per anar després fins al mas de Tetuan. Visita guiada fins
al mas de Tetuan per a sensibilitzar sobre la conservació del Carrascal de la Font
Roja.

OCI I TEMPS LLIURE

•

Expossició del Tapis (expossició i venda de manualitats), dies 9-10 i 11 de
novembre al Centre Cultural El Teular de Cocentaina. Inaguració el 9 de novembre
a les 20:30 hores.

VIVENDA
•

Fins el 19 de novembre es podrà sol·licitar habitatges per a joves en lloguer social
en Alcoi. http://www.evha.es/eige/castellano/jovenes_alcoi.php

OCUPACIÓ:
•

Convocatòria apertura per a la inscripció de nous aspirants i actualització de mèrits
de candidats ja inscrits en les llistes d'ocupació temporal de les institucions
sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. El termini de
presentació de sol·licituds serà del 5 al 23 de novembre de 2018, tots dos
inclusivament.

•

Borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana d'administració general en Biar. Telf.
965810374. Termini OBERT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la
publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial d'Alacant (BOP núm.
211, de 06/11/2018). Concurs oposició.

•

Oposició auxiliar administratiu/iva d'informació turística en Peñíscola. Telf.
964480050. Termini 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la
convocatòria en el Boletín Oficial del Estado. (Pendent)

•

Concurs-oposició d’administratius/ives Junta d'Andalusia: Conselleria de Foment i
Vivenda. Tel. 95 592 68 00. Termini: OBERT. 15 dies hàbils, comptats a partir de

l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia de
06/11/2018.
•

BORSA DE TREBALL Professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de
Formació Professional, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de
Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de
taller d'Arts Plàstiques i Disseny, així com a determinades borses amb perfil
bilingüe.

Junta

d'Andalusia:

Conselleria

d'Educació.

Informació

en

web

organisme:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/interinidades-y-bolsasde-trabajo. Termini PENDENT. Entre els dies 12 i 22 del mes de novembre de
2018.
•

BORSA DE TREBALL administratiu/iva Mancomunidad La Vega Tel:966755639 .
Termini OBERT. 10 DIES HÀBILS, comptats a partir de l'endemà de la publicació
de la convocatòria en el BOP, de 05/11/18.

• Borses docents extraordinaries a Madrid per a Secundaria. Especialitats: Música,
Sistemes electrotècnics, Geografía i historia, Biología, Ed. Física i Filosofía.
Consejería de Educación e Investigación de Madrid. Solicituts fins el 12 de
novembre. Www.madrid.org «portal del ciudadano»
• Concurs oposició auxiliar administratiu/iva. Govern de Castella i Lleó: Conselleria
de Sanitat. Tel. 98 3413 600
Webhttp://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDirectorio/11
88637390871/_/_/1142233481711?asm=jcyl. Termini OBERT. 20 dies hàbils
comptats a partir de l'endemà de publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial
de Castilla y León.(BOCYL núm. 211, de 31/10/18)

• Concurs oposició Zelador/a Govern de Castella i Lleó: Conselleria de Sanitat Tel.
98 3413 600
Webhttp://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDirectorio/11
88637390871/_/_/1142233481711?asm=jcyl Termini OBERT. 20 dies hàbils
comptats a partir de l'endemà de publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial
de Castilla y León.(BOCYL núm. 211, de 31/10/18)
• Supermercat situat a alcoi necessita caixer/a reposador amb experiència en
supermercats. Ref. 2018/00172 PORTALEMP.
• Supermercat situat a Alcoi necessita cobrir 50 llocs de treball en diferents seccions
(carnicería, peixcatería, fruiteria, caixer, reposador...), es requereix experiència
mínima de 6 mesos en els llocs de treball. Ref 2018/00181 PORTALEMP.
• Supermercat situat a Alcoi necessita cobrir 10 llocs de reposador en torn de nit
(sempre torn de nit). Es requereix experiència de 6 mesos i carnet de carretiller. Ref
2018/00180 PORTALEMP.
• Empresa situada en Muro de Alcoy precisa incorporar 1 lloc d’ AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A. Les funcions estan relacionades amb contabilitat, facturació,
atenció telefònica i al client, arxiu i documentació. Horari de 9 a 13 h. Ref.
2018/00170 PORTALEMP.
• Perruqueria en Alcoi necessita un/a perruquer/era que tinga també coneixements
d’estètica. Interessats/ades enviar currículum a:
silviacasadopeluqueros@gmail.com
•

CENTRE D'ESTUDIS NORD busca docent d’anglés per a un curs de 160 hores
per els matins, de decembre a març, en règim de treballador autònom. Mínim un

any d’experiència docent. Interesats enviar currículum a:
centreestudisnord@gmail.com
• Es necessita cobrir 5 llocs d’agent venedor/a. Ref 2018/00183 PORTALEMP.

PREMIS I CONCURSOS
•

VIII Certamen de Pintura No al Silencio – Contra la violencia de género. Periode
d’inscripció Del 12/11/2018 al 23/11/2018. Informació: Concejalía de Igualdad del
l’Ajuntament

de

La

Nucía

Telf.:

96.689.70.70

igualdad@lanucia.es / www.lanucia.es. S’estableix un primer y únic premi dotat
amb 600 euros.
•

Premio 'Puchi Award 2019 de l’editorial Casa Encendida y l’editorial Fulgencio
Pimentelde sobre tot tipus de gènere: ficció, no ficció, novela, poesia, còmic, llibre
de cuina... Periodo de inscripción fins al 31/01/2019. Premio de 8.000 euros, més la
publicació de l’obra, que será distribuida por Fulgencio Pimentel. Més Informació i
contacte: puchi@puchiaward.com / www.lacasaencendida.es / puchiaward.com

•

7º Premi Literari 'la Caixa'/Plataforma Editorial de novela juvenil(14 a 30 anys).
Inscripció fins al 27/01/2019. Premi de 5.000 euros i publicació de l’obra en una
tirada mínima de 3.000 ejemplars. Les obres, originals i inédites, podrán estar
escritas tant en castellan com en catalá. La extensión será de 80 a 400 páginas,
tamany DIN A4, mecanografiades a doble espai amb tipografía Times New Romans
12. Les obres s’enviaran en format word o equivalent a la seguent direcció:
premioneo@plataformaeditorial.com.

L’obra

signada

amb

pseudònim.

Més

informació: Plataforma Editorial S.L. (C/ Muntaner, 269-entresuelo 1ª - 08021

Barcelona).
Telèfon: 93.494.79.99 / neo@plataformaeditorial.com / www.plataformaneo.com
•

Premis IVAJ 2018 a tesis doctorals, treballs de fi de màster, treballs de fi de grau i
projectes de cicles formatius de grau superior de la família de serveis socioculturals
i a la comunitat sobre temes de joventut. DOGV 31-10-2018, RESOLUCIÓN de 24
d'octubre de 2018. http://www.dogv.gva.es/datos/ El termini de presentació finalitza
el pròxim 15 de novembre.

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
•

La inscripció per als camps de voluntariat d’hivern comença el pròxim dia 12 de
novembre. Per a més informació passeu pel PIJ.

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

