www.

INFORMACIÓ JUVENIL Nº 106 Juliol '09
www.quartjove.es

Serveid'Orientaciólaboral
Estàs buscant feina per aquest estiu?
Si penses que necessites ajuda cridans.

 Taller per aprendre a fer un currículum i/o una carta de
presentació. Dimarts 14 de juliol a les 12h
 Taller per a recercar feina per Internet. Dimecres 15 de juliol
a les 12:30 h
 Taller dentrevista de treball. Dijous 16 de juliol a les 12h.
Inscripcions a Quart Jove

RolenQuart
17, 18 i 19 de Juliol, al CP Constitució.
Aquest estiu tornem a celebrar les jornades de jocs que han
marcat època. Arriben plens d'idees, activitats i el "Bon Rotllo"
característic de nostres activitats. Unes Jornades a la teua mida.
Entre les moltes activitats que estem preparant podreu trobar:
 Partides de rol per a tots els públics i gustos, fins i tot per als
més menuts de la casa
 Un rol en viu que farà història.
 Partides amb els populars jocs de miniatures, com Warhammer,
Confrontation i el clàssic esportiu sense rival, Blood Bowl.
 Tornejos de jocs de taula com Jungle Speed, Catan, Magic o
el divertit Leyenda del 5 Anells.
 Exposicions fotogràfiques.
I moltes més activitats que podràs descobrir. T'esperem!

Activitatsalanatura
A LA MAR: Activitats Nàutiques
El 4 i 5 de Juliol a Piles
A partir de 9 anys, 32 places. Preu: 92 
Informació i inscripcions al 96 152 24 41 esports1@quartdepoblet.org

Salad'estudisnocturna

Vols estudiar però no trobes un lloc adequat? T'agrada reunirte amb les teues amistats per a preparar els exàmens?
De 20'30 hores a 1'30 hores de la matinada, de dilluns a dijous
des del 11 de maig fins al 9 de juliol, a la sala multiusos de
Quart Jove.
Més informació a Quart Jove.

Intercanvi Vilaflor-Quart

De l'1 al 5 de Juliol a Quart de Poblet ens visiten joves de Vilaflor
Chasna (Tenerife).
Els joves participants de Quart han prepara't totes les activitats
per tal de rebre aquest grup. El tema de l'intercanvi és la
prevenció de drogues. Hi haurà diferents xerrades sobre drogues
i activitats culturals.

Quèvolsferalesvesprades?
Casa de Joventut "L'Amagatall" - Carrer Concòrdia, 10.
Tel. 961539530 - cj.lamagatall@quartdepoblet.org
 SOPARS D'AMAGATS. Divendres, 21 h. Sopar i pel·lícula.

BUSSEIG
El 12 de Juliol a Calp.
A partir de 12 anys, 30 places. Preu: 50 
Informació i inscripcions al 96 152 24 41 esports1@quartdepoblet.org

 JOCS DE TAULA. Tots els divendres de 18 a 20'30 h.
 GUITARRA, nivell I. Dimarts de 20 a 21'30 h.
 GUITARRA Iniciació. Dimecres de 19'30 a 21 h. 30 
trimestrals.

EuropaJove

Casa de Joventut "La Cebollera" - Carrer Ramón y Cajal, 7.
Tel. 961298364 - cj.lacebollera@quartdepoblet.org

O n v a s d e v a c a n c e s ? M e ' n v a i g p e r E u r o pa !
Son tantes les coses que com a viatger pots descobrir! I la Unió
Europea tel posa molt més fàcil. La majoria de les fronteres es
poden creuar sense parar en cap control, i leuro permet comparar
els preus. Així que aprofita tot i explora Europa.

 Dilluns: CUINA
 Dimarts: ART i BATUKA
 Dimecres: no em contes PEL·LÍCULES, fes-les!
 Dijous: TALLERS i BATUKA
 Dia 17: Sopar d'Estiu
 Dia 22: Eixida a la platja
 Dia 25 al 30: Viatjje a "LE FRANCE"

El 112 és el telèfon d'urgències que pots marcar a qualsevol lloc
d'Europa.
Trau-te la Targeta Sanitària Europea per tal rebre les prestacions
sanitàries que siguen necessàries.
I si vols un mètode econòmic per a viatjar per tota Europa, empra
el bitllet de Interrail.

Casa de Joventut "Barranquet" - Carrer Roger de Flor, 7.
Tel. 961848018 - cj.barranquet@quartdepoblet.org
 Dilluns: a les 19 h Modelisme
 Dimecres: a les 18 h Art Urbà

Ho tens tot clar? No?. Passa't pe servei d'Europa Jove, al Quart
Jove, i t'obri'm les portes a Europa (o agrega'ns al messenger
europajove@hotmail.com)

Campaments
Esplais

Del 1 al 8 d'Agost a Navalón
De 6 a 14 anys, 30 places.
Preu: 75  soci / 100  no soci
Informació i inscripcions l'Esplai Somriure i Quart Jove.
esplaisomriure@gmail.com

Juniors

Del 1 al 8 d'Agost a Navalón
De 8 a 17 anys, 60 places.
Preu: 90 
Informació i inscripcions al 625 805 541
martaj_@hotmail.com ó
luciabernat7@hotmail.com

La Unió

Del 13 al 19 de Juliol a l'alberg Las Viñúelas (Sinarcas)
De 9 a 15 anys, 60 places.
Alumnes de l'escola
Informació i inscripcions al S.A.M. La Unió

L'Amistat

Del 19 al 26 de Juliol a La Granja-Escola de Mariola (Bocairent)
De 9 a 14 anys, 90 places.
Alumnes de l'escola
Informació i inscripcions l'Agrupació Musical L'Amistat

 Dijous: a les 18 h Art Urbà
 Divendres: a les 17'30 h Cuina i a les 18 h Hip Hop

OtaKuart

Studio Kat i la Casa de Joventut L'*Amagatall/ presenten la V
edició del MEGASALÓ DEL MANGA OTAKUART DE VALÈNCIA.
Enguany perllonguem l'esdeveniment a tres dies: 10, 11 i 12 de
juliol, des de les 10:30h fins a les 20:00h del divendres i el dissabte,
i des de les 10:30h fins a les 19:30 del diumenge. Es realitzarà
al I.E.S Riu Túria (C/ Gravador Esteve 6)
El nostre objectiu enguany és oferir un esdeveniment de qualitat,
replet d'activitats, concursos i tornejos, demostrant que un
esdeveniment lúdic dedicat al pot estar al mateix nivell que un
esdeveniment comercial, amb els seus mateixos avantatges i
sense molts dels seus inconvenients.
Activitats de promoció de l'esdeveniment que es realitzaran en:
Dilluns 6 de juliol. 17:30 hores. FNAC San Agustín. València.
Dimarts 7 de juliol. 18 hores. Quart Jove. Quart de Poblet.
Dimecres 8 de juliol. 19 hores. Llibreria Futurama. València.
Més informació:
http://www.studio-kat.net/otakuart09/
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