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Presentació
Complits ja deu anys de la Setmana de la Joventut arriba la primavera i, per 

tant, una nova edició d’aquesta setmana (l'onzena ja!) amb un fum d’activitats 
per als més joves de la nostra localitat i dels pobles del voltant.

Enguany, aprofitant les vacances escolars de Pasqua, les activitats es 
prolonguen al llarg de quasi un mes. D’aquesta forma, facilitem que els joves 
que per estudis es troben fora de Cocentaina puguen participar en les propostes 
que els fem.

També, com sempre, en aquesta publicació trobareu informació sobre el "dia 
a dia" de la Casa de la Joventut amb les propostes que ja hem fet i les que 
farem per als pròxims mesos.

XI Setmana
de la Joventut
XI Setmana

de la Joventut
2, 7, 8, 9, 10 i 13 d’abril. Casa de la Joventut

ESCOLA DE PASQUA
Matins de 9:00 a 13:30 h amb moltes 
activitats per als més menuts.
Per a xiquets i xiquetes d’Infantil i fins a 5è 
de Primària.
Inscripció de 35€ oberta fins al 30 de març
(places limitades)

Dimarts 7 d’abril a les 18 h per a xiquets 
i xiquetes.

CINEMA AL TEULAR: "AVIONES"
Una divertida aventura de Disney.
Amb el patrocini i la col·laboració de la Seu 
Universitària de la UA a Cocentaina.
Entrada gratuïta.

Dijous 9 d’abril a les 20 h per a joves
CINEMA AL TEULAR: "RÉQUIEM POR UN SUEÑO"
Amb la col·laboració de Joves Socarrel.
Amb el patrocini i la col·laboració de la Seu Universitària de la UA a Cocentaina.
Entrada gratuïta.

Divendres 10 d’abril a les 10:30 h
XARRADA EURES/TREBALL EUROPA
A càrrec de Carlos Pastor, “Euroconseller” EURES Alacant.
Coneixerem la xarxa europea d’ocupació amb més d'un milió i mig d’ofertes laborals. 
Quins són els requisits més habituals? Consells, registre i opcions...
Accés gratuït amb inscripció prèvia a la Casa de la Joventut.

Dissabte 11 d’abril al Teular a les 20 h
TEATRE DE L'ESPARDENYA: "ASYLUM"
Una prestigiosa residència per a la tercera edat, on la perfecció és el seu lema. El 
lloc perfecte de les famílies riques per desfer-se'n dels seus parents sense necessitat 
de sentir-se'n culpables. Desaparicions misterioses, fantasmes, un director despòtic 
i tirà, vells amargats, cuidadors que fugen del seu passat, interns desequilibrats, 
policies maníacs, morts accidentals, suïcidis... Una història sobre l'amor i el dolor, 
sobre l'oblit i la culpa, l'odi i les mentides.
Entrades 3€ i a benefici de SOLC a la venda a la Casa de la Joventut.

Dijous 16 d’abril a l'IES Pare Arques a les 10 h
XARRADA: BEQUES PER A LA UNIVERSITAT
Per alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior.
A càrrec del coordinador de Joventut de l’Ajuntament de Cocentaina.
Accés lliure per a joves interessats a més dels de l’IES.

Dijous 16 d’abril a les 20 h a la Casa de la Joventut
XARRADA PER A PARES/TUTORS: "CONDUCTES SANES A INTERNET 
PER A XIQUETS I ADOLESCENTS"
Podem aconseguir una bona protecció per als nostres fills i filles amb una 
comprensió bàsica, amb remeis simples, sentit comú i una miqueta de pràctica. 
Accés lliure.

Al llarg de la Setmana de la Joventut als centres educatius i per alumnes d’ESO
XARRADA: "APROFITEM LES NOVES TECNOLOGIES"
Els adolescents avui utilitzen la tecnologia per provar coses noves i 
socialitzar-se en un espai que senten com a privat i lliure de vigilància. 
Configurar un perfil segur i saber on es troba la diferència entre un ús normal o 
abusiu pot ser la clau d’un ús responsable.

Divendres 17 d’abril a l'IES Pare Arques de 9:30 a 14 h
FIRA DE LA JOVENTUT

Presència de les universitats, instituts amb formació professional, Ministeri de 
Defensa, IVAJ, Diputació d’Alacant, sindicats, seccions juvenils de partits polítics, 
associacions juvenils, culturals i diverses entitats més educatives i socials. A més, 
aquest mateix dia podreu 
sol·licitar el Carnet Jove, 
matricular-vos dels exàmens de la 
Junta Qualificadora i moltes 
coses més.
Accés lliure per a totes les 
persones interessades.

Divendres 17 d’abril a la Casa 
de la Joventut a les 17 h

TALLER MINECRAFT - LEGO 
ROBÒTICA
Desafiament Minecraft amb Lego 
Mindstorms és una activitat de 
robòtica pensada per a joves i xiquets als quals els agrade la superació, el 
treball en equip i la diversió de manipular el seu propi robot per aconseguir els 
desafiaments que es proposen.
Cal fer la inscripció prèvia gratuïta
a la Casa de la Joventut.

Dimecres 22 d’abril al Teular
TEATRE EN ANGLÉS: "VAMPIRES!"
Per a alumnat d’ESO dels centres educatius
(IES Pare Arques i Convent)

Dilluns 13 d’abril a la Casa de la Joventut a les 10:30 h
XARRADA: "ERASMUS PLUS"
El programa Erasmus + té com a objectiu oferir als joves europeus oportunitats de 
formació, experiència laboral i realitzar tasques de voluntariat a Europa.
A càrrec de tècnics de programes europeus de GVA JOVE.
Accés gratuït amb inscripció prèvia a la Casa de la Joventut.



imprés en paper 100% reciclat

I farem...
Una vegada finalitzada la Setmana de la Joventut, no parem la nostra activitat. Continuarem amb 
l’oferta formativa d’Aula Mentor, començarem l’edició d’enguany del curs de Monitor Juvenil, espe-
rem poder oferir finalment el curs de socorrista i tot açò mentrestant ja vos preparem una nova 
edició de l’Estiu Jove.

També hem sol·licitat al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ser oficina d’intermediació del 
programa de Garantia Juvenil. Aquest projecte pretén oferir als joves (de 16 a 25 anys) formació, 
ocupació o pràctiques en un període inferior als quatre mesos des que finalitzaren els seus estudis 
o treball. Anirem informant-vos d’aquest procediment a les xarxes socials en què la Casa de la 
Joventut està present i a les quals volem convidar-vos a seguir-nos.

Actualitat del Consell de la Joventut
Des de fa unes setmanes, el Consell de la Joventut de Cocentaina 

té una nova directiva presidida ara per l’Associació Joves Socarrel. 
Aquesta entitat que va ser creada recentment enceta una nova etapa 
del CJC que de segur estarà plena d’objectius, activitats i propostes. 
Des de la Regidoria de Joventut els donem l’enhorabona per aquest 
nomenament i els convidem, juntament amb la resta d’associacions 
membres del Consell de la Joventut, a continuar treballant amb 
il·lusió pels joves del nostre poble.

AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Regidoria de Joventut

699 833 855

DIPUTACIÓ
D'ALACANT

Casa de la Joventut
Pla de la font, 10 
Tel/fax 96 559 27 95
03820 Cocentaina
www.cocentaina.es
http://casajoventut.blogspot.com
casajoventut@cocentaina.org

Ens pots trobar a: COL·LABORA

Hem fet...
En l ’últim PeriodiKet vos 

parlàvem del que teníem programat 
per al Nadal Jove. Foren uns dies 
intensos, amb activitats en l’Escola 
de Nadal, el concert del grup de 
joves contestans Sidney o els tallers 
de goma EVA i d’iniciació a 
l’escalada. També vam estrenar el 
nostre “photocall” i, amb Joves 
Socarrel i Escola Valenciana, vam 
tenir l’oportunitat de veure el 
documental “Què ens passa, 
valencians” i de parlar amb el seu 
director, David Valls.

Aquests mesos, la Casa de la 
Joventut no ha parat la seua activitat habitual: informar els joves de les coses que els 
interessen i oferir els seus serveis pensats especialment per a ells. Hem tingut a les nostres 
instal·lacions cursos de formació ocupacional i de valencià, un concert d’Andreu Valor i 
Anselmo Martí, una exposició sobre els 30 anys de l’Estatut d’Autonomia, projeccions de 
documentals a càrrec de l’associació Joves Socarrel i hem obert la sala d’estudi nocturna en 
període d’exàmens amb la col·laboració del Consell de la Joventut.


