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Serveid'Orientaciólaboral
Si vols conèixer que alternatives a l'ESO hi han, passat a fer el
taller Què pucfer sense l'ESO?
13 de maig a les 18:00 en Quart Jove. Inscripcions previes.
NOVETAT
Sobri termini per a la inscripció per a la realització de les Proves
dAccés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior.
 Inscripció: del 4 al 22 de Maig
 Lloc: portar linscripció directament al centre on es vol estudiar.

Data de les proves:

Trobadajove
Enguany, el Consell de Joventut de Quart de Poblet convida a
les associacions juvenils i els joves del municipi a la trobada
jove, un cap de setmana per a treballar temes de participació i
d'interés juvenil. Pero sobre tot, disfrutar d'un temps d'oci i
diversió tots junts on coneixer les activitats que es fan al municipi.
Tindrà lloc el 16 i 17 de Maig, a Beniganim (Valencia).
I sobre tot, ho passarem molt bé !!!
Qualsevol entitat o jove pot proposar alguna activitat, xerrada,
taller, joc... per a la Trobada, fent-lo arribar mitjançant la seua
associació, al Consell de la Joventut de Quart de Poblet o
directament a Quart Jove.
Si vols participar, crida a Quart Jove i reserva la teua plaça.

Festafinalcursteatre

Amb motiu de la fí de curs de teatre per a xiquets es farà una
Festa amb contacontes, pintura de cara, les figures més
sorprenents de globoflexia i moltísimes més coses per a tots
aquells que vullguen passar-se.
Lloc: Plaça Zorrilla
Data: Dissabte 16 de maig
Hora: De 10:00 a 13:00 hores.

DíaInternacionalContral'homofòbia
El 17 de maig es el día Internacional contra l' Homofòbia i la
Transfòbia
Activitat del 18 al 22 de maig als instituts.
Per a més informació:
colegajove@colegaweb.com
www.colegalevante.es

EleccionsalParlamentEuropeu
Durant aquest més, l'associació Opendoors realitzarà una
campanya per tal de potenciar el vot a les eleccions europees.
En juny de 2009, tenim loportunitat única per a anar a votar al
costat daltres 375 milions de votants europeus. El Parlament
Europeu, que és triat daquesta manera des de 1979, representa
hui a 500 milions de persones.
El 7 de Juny, tu votes, tu tries.

Per això, el divendres 22 es realitzarà una xerrada-tertúlia a les
19:30 a Quart Jove. Per què es important participar a les eleccions
europees?

EsplaiSomriure

Dissabte 9 i Diumenge 10: Albergada d'esplais.
Dissabte 16: Natura.
Dissabte 23: Gulliver.
Dissabte 30: Coneix el teu ecosistema.
C.J. Barranquet (C/ Roger de Flor 7).
Tel. 961848018
Més informació a esplaisomriure@gmail.com

Einesformació

· Iniciatives de mobilitat europea. Es donarà a conèixer com
gestionar iniciatives de voluntariat i intercanvis a Europa. Divendres
8 de Maig, de 17 a 20 hores. Gratuït. Inscripcions fins el 6 d Maig.
· Facebook i Tuenti como a eina de treball amb joves.
Recomanacions per a l'ús del Facebook i Tuenti com a recurs
d'informació per a dinamitzador/es juvenils. Divendres 15 de Maig
de 12'30 a 14'30 hores. Gratuït. Inscripcions fins el 8 d Maig.
· RIsoteràpia a l'àmbit educatiu i de l'animació. Analitzar i
experimentar quins aspectes de la risoteràpia poden ser actualitzats
en el camp de l'educació i l'animació. Dissabte 23 de Maig de 16
a 20 hores. Preu 10. Inscripcions fins el 20 de maig.
Per mes informació i inscripcions, crida a Quart Jove .

 Convocatòria ordinària:
 Grau Superior: 1 de Juny
 Grau Mitjà: 22 de Juny.
 Convocatòria extraordinària: 1 de Setembre
Si vols presentar-te, informat de les novetats i de les exempcions
per aquest any 2009.

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.

Quèvolsferalesvesprades?
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.
 GUITARRA, nivell I. Dimarts de 20 a 21'30 h.
 GUITARRA Iniciació els dimecres de 19'30 a 21 h. 30 
trimestrals.
 Taller de manualitats. Dimecres de 18:00 a 19:00
Eixida al naixement del riu palancia (senderisme). Día 24
Marxa ciclista al parc natural de l'albufera. Día 31.
Inscripcions i informació a la C.J. l'Amagatall
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
Casa de Joventut "Barranquet" - Carrer Roger de Flor, 7.
Tel. 961848018 - cj.barranquet@quartdepoblet.org
 Aula d'estudi. Dilluns a Dijous de 18 a 19:30 hores.
 Campionat de PES. Diumenge 10 de Maig 17:30 a 21:00.
 Dilluns: a les 19:00 h Modelisme
 Dimecres: a les 18:00 h Art Urbà

QuartdeNit

Tots els divendres de 22 a 01 hores
Quart Jove: tallers i cursos fer-se un currículum, ballar
Frontons Munipals: A partir del día 22. Squash i Tennis.
Tots els dissabtes de 22 a 01 hores
Piscina Coberta: Aquagym. Busseig, Kayak-polo
C.P. Ramón Laporta haurà el Torneig de PES 2009 el 9 de maig
Més informació a: quartdenit@gmail.com

www.quartdenit.es

ProgramacióRocksala
 Divendres 8. Arma secreta
 Divendres 15. Onofre sin Fondo + Sargon
 Dissabte 16. Deskoncierto + Diagnóstico
Kanalla
 Divendres 22. Per determinar
 Dissabte 23. Jolly Joker + Balas de Plata
 Divendres 29. Pink Hot Chili Peppers
 Dissabte 30. Preanakoreta
Els concerts comencen sobre les 23'55 h.
Carrer Ramón y Cajal, 13.
Tel. 961525026
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