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Serveid'Orientaciólaboral
RECERCA D'OCUPACIÓ

Feel free to ask (Sent-te lliure per a preguntar)

Al Servei d'Orientació Laboral s'han organitzats tallers per a la
reerca activa d'ocupacio. Aquestos seran:
- Recursos per a fer una recerca amb èxit: Coneix les exigències
del mercat laboral i on trobar ofertes i el millor mètode per a
trobar feina.
- Dijous 2 de 11 a 13 hores.
- Dijous 16 de 18 a 20 hores.
- Dijous 30 de 11 a 13 hores.
- Agenda, cart a de presentació i curriculum: Organitzael teu
temps i fes el teu curriculum destacant el que més te beneficia
dir.
- Dimarts 7 de 12.30 a 14 hores
- Dijous 23 de 18 a 20 hores

17d'abril Dia Europeu de la informació juvenil

Si vols participar crida a Quart Jove

El 17 d'abril de 1986 a Madrid es va crear l'Agència Europea
d'Informació Juvenil, Eryca.

Junta Qualificadora de Valencià

Eryca està formada per estructures, organitzacions nacionals,
governamentals i no governamentals. Tots tracten que els joves
rebren una informació completa i fiable que els permetisca
desenvolupar la seva autonomia i la seva participació activa en
una societat democràtica. Feel free to ask (sent-te lliure per a
preguntar) és el lema de la celebració del Dia Europeu de la
Informació Juvenil, aquest resumeix en solament quatre paraules
els objectius de la Carta Europea d'Informació per als joves
aprovada en 1993.
Per a més informació: www.injuve.mtas.es/

Escapa't

S'obri el termini per a matricular-se per a la realització de les proves de
coneiximents de valencià.
Matrícula per al primer període any 2009 del'1 al 30 d'abrlil. Segon període
del 15 al 30 de setmbre.
Graus: L'oral, elemental, mitjà i superior
Requisits: Cal tindre, com a mínim, setze anys complits en què es realitzan.

Quèvolsferalesvesprades?
• Barcelona. De l'1 al 3 de maig. Preu: 95 €. Inclou: transport
en bus i assegurança, allotjament en desdejuni a l'Alberg MarSound, habitacions múltiples.
• Pirineus. (Avanç Estiu) Del 20 al 24 de juliol. Preu: 280 €.
Inclou: transport en bus i assegurança, allotjament en habitacions
múltiples i pensió completa, activitats multiaventura, remontes
per a la ruta de Ibones, entrades a Sant Joan de la Penya i Cove
de les Güixas.
Viatges per a persones de 18 a 35 anys.
Places limitades.
Organització tècnica:
Transvia CV-Mn048-v i Halcón Viajes C.I. BAL-478.
Més informació de tota la campanya i per a inscripcions a Quart

EsplaiSomriure
Dissabte 4: Assaig de les actuacions de les paelles
Dissabte 11i 18: No hi ha Esplai.
Dissabte 25:Mona de Pasqua.
On trobar-nos?
C.J. Barranquet (C/ Roger de Flor 7).
Tel. 961848018
Més informació a esplaisomriure@gmail.com

Einesformació
· Jocs de taula i estratègia. Toma 6, Ubongo, Gush
& guns, jungle speed i tot un món de propostes
diferentes. Dissabte 25 d'Abril, de 10 a 14 hores. Gratuït.
Impartit per ACME (Associació Cultural el Master
Errante) al Centre d'Informació i Animació Juvenil de
Xirrivella (carrer Jaume Garcia Soria, 12). Inscripcions
fins el 24 d'abril.

Casa de Joventut "L'Amagatall" - Carrer Concòrdia, 10.
Tel. 961539530 - lamagatall@quartdepoblet.org
• SOPARS D'AMAGATS. Divendres, 21 h. Sopar i pel·lícula.
• JOCS DE TAULA. Tots els divendres de 18 a 20.30 h.
• MARATÓ D'ANIME Diussabte 11 d'abril a partir de les 18
hores
• GUITARRA, nivell I. Dimarts de 20 a 21'30 h. Iniciació els
dimecres de 19'30 a 21 h. 30 € trimestrals.

Casa de Joventut "La Cebollera" - Carrer Ramón y Cajal, 7.
Tel. 961298364 - cj.lacebollera@quartdepoblet.org
• Dilluns: CUINA • Dimarts: ART i BATUKA
• Dimecres: no em contes PEL·LÍCULES, fes-les!
• Dijous: TALLERS i BATUKA
• Dia 3, Eixida amb patins. • Dia 5, Neteja a l'albufera.
• Dia 24, Menjar+Cinema. • Dia 25 i 26, Salvem els pins.
Casa de Joventut "Barranquet" - Carrer Roger de Flor, 7.
Tel. 961848018 - cj.barranquet@quartdepoblet.org
• Divrndres 3 Tallers de Xapes a les 19 h. (13 a 15 anys)
2€/n socis. • Dissabte 4 Guitar Hero a les 19 h. (13 a 15
anys). • Divendres 24 HOMBRE LOBO + SOPAR a les 19h.
(13 a 15 anys). • Dissabte 25 TALLER DE SAMARRETES
a les 19 h. (13 a 15 anys).
• Setmana del 13 al 16 CAMPAMENT CENTRES JUVENILS

ProgramacióRocksala
• Divendres 3. DESERA
• Dissabte 4. Per determinar
• Divendres 17. MALAYERBA + 77
• Dissabte 18. JUNKY DONKEY

· Coneix Linux. Sessió d'introducció al concepte de
"software lliure" i els seus avantatges. Dissabte 25
d'Abril d'11 a 14 hores. Gratuït. Impartit per Ateneu 14
d'abril, a Quart Jove. Inscripcions fins el 17 d'abril.
· Iniciatives de mobilitat europea. Es donarà a conéixer
com gestionar iniciatives de voluntariat i intercanvi a
Europa. Divendres 8 de Maig de 17 a 20 hores. Gratuït.
Impartit per Rafa Coll (Associació Opendoors), a Quart
Jove. Inscripcions fins el 6 de maig.

• Divendres 24. Per determinar
• Dissabte 25. Per determinar

Els concerts comencen sobre les 23'55 h.
Carrer Ramón y Cajal, 13.
Tel. 961525026

Per mes informació i inscripcions, crida a Quart Jove.

Quart Jove. C/de la Torreta, 1 - 961531459
46930 Quart de Poblet. València
joventut@quartdepoblet.org
www.quartjove.es

