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Arribem enguany a la dotzena edició de la Setmana de la Joventut i ho fem 
amb moltes ganes d’oferir-vos el màxim de propostes i suggeriments per a la 
vostra formació i oci.

Enguany, igual que l’any passat, aprofitarem les vacances escolars de Pasqua, 
així les activitats es prolonguen al llarg de bastant més que una setmana. 
D’aquesta forma, facilitem que la gent jove, que per estudis es troba fora de 
Cocentaina, puga 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.

29, 30, 31 de març, 1 i 4 d’abril. Casa de la Joventut
ESCOLA DE PASQUA
Els xiquets i xiquetes d’Infantil i Primària podran passar unes divertides 
vacances a la Casa de la Joventut. Els dies 29, 30, 31 de març i l’1 i 4 d’abril 
els oferim l’Escola de Pasqua. De 9 a 13:30 h gaudiran de moltes activitats, 
excursions, tallers...
El preu d’inscripció és de 37€ i les places s’atendran per ordre de 
sol·licitud.

Dijous 31 de març a les 19:30 h. Casa de la Joventut
XARRADA: CONEIX LA PROTECTORA
El divendres 31 de març, la Protectora d’Animals ens oferirà una xarrada per a donar 
a conéixer les seues tasques amb la defensa i la protecció animal, a més dels 
diferents àmbits als quals aquesta entitat vol arribar. Accés lliure.

Divendres 1 d’abril a les 9:30 h. Biblioteca Municipal
TALLER D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT AMBIENTAL
Aquest dia t’oferim juntament amb el programa de voluntaris “Caminos de 
Herradura” (voluntarioscaminosdeherradura.blogspot.com) un taller on 
conéixer els principis del voluntariat mediambiental.
Cal fer una inscripció prèvia gratuïta (des del 15 anys endavant) a la Casa 
de la Joventut.
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Dimarts 29 de març a les 17 h. Casa de la Joventut
TALLER DE MANUALITATS DE PASQUA
No ens oblidem dels més menuts i és per això que per als xiquets i xiquetes de 
Primària els oferim un taller de manualitats.
Cal fer una inscripció prèvia, ja que les places són limitades. El taller és gratuït.

Divendres 8 i dissabte 9 d’abril. Pavelló del Poliesportiu Municipal
LAN PARTY AMB VIDEOCONSOLES I PC’s

TALLER DE BEQUES D'ESTUDIS POSTOBLIGATORIS
Per a l’alumant de Batxillerat i Cicles Formatius oferirem un xicotet taller/xarrada 
sobre les diferents possibilitats dels i les joves estudiants a l’hora de sol·licitar una 
beca per als seus estudis. Aquesta activitat la realitzarem a l’IES Pare Arques en horari 
lectiu i per al seu alumnat, però si teniu interés podeu avisar-nos i la realitzarem 
també a la Casa de la Joventut un altre dia. (envieu un correu a 
casajoventut@cocentaina.org)

XARRADA JOVEMPA
Els Joves Empresaris de la Província d’Alacant oferiran als i les joves estudiants 
d’ESO informació sobre les seues activitats i les diferents iniciatives empresarials 
realitzades per joves. Aquesta xarrada es realitzarà als centres educatius. També 
aquesta associació estarà present a la Fira de la Joventut per si voleu contactar 
amb ells i conèixer un poc més el que fan.

Divendres 8 d’abril de 9:30 a 13:30 h. IES Pare Arques
FIRA DE LA JOVENTUT
El divendres 8 d’abril, i com l’any passat també a l’IES Pare Arques, 
tindrem la Fira de la Joventut per a tots els joves i les joves de 
Cocentaina i comarca. Tindrem la 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 en els exàmens de la Junta Qualificadora i moltes 
coses més. L’accés és lliure per a totes les persones interessades.

El divendres 8 i fins a la 
matinada del diumenge 
10 d’abril convertirem 
el pavelló del 
Poliesportiu en un gran 
encontre tecnològic. 
Tindrem una zona de 
videoconsoles amb 
campionats de les 
principals novetats de 
videojocs i una zona a 
la qual podreu dur el 
vostre ordinador o 
videoconsola per a 
jugar online. Anirem 
i n f o r m a n t - v o s 
d’aquesta novetat que 
enguany incorporem a 
la Setmana de la 
Joventut.

Presentació

Dimarts 12 d’abril a les 9:30 h
TEATRE EN ANGLÉS
El dimarts 12 d’abril tenim teatre en 
anglés on podrem veure l’obra “The Final 
Answer”. La representació serà al Centre 
Cultural El Teular per a l'alumnat de 
Secundària de Cocentaina.
 I, si vos interessa, també podeu accedir 
lliurement.

Recordeu que la inscripció és totalment gratuïta.
Podeu fer la inscripció a: casajoventut@cocentaina.org; 
logrodesbloqueado.com@gmail.com o al WhatsApp 625 355 717



imprés en paper 100% reciclat

I farem...
Des de ja mateix, comencem a preparar noves activitats per als pròxims mesos i especialment per a l’estiu.

Estem tramitant amb la Diputació d’Alacant la possibilitat d'impartir a la nostra localitat els cursos de Monitor 
Juvenil, Socorrista i preparatori d’anglès per al B1.

També continuem incorporant novetats a l’oferta formativa d’Aula Mentor: ara hi ha cursos reconeguts per a la 
formació del professorat (tant en actiu com per a titulats que estiguen interessats de millorar el seu currículum per 
a docent) i també itineraris de cursos gratuïts orientats a l’adquisició de competències digitals.

Com ja sabeu, a la Casa de la Joventut tramitem des de fa uns anys els Carnets d’Alberguista (amb les modalitats 
jove, adult, grup i familiar) com també els Internacionals (jove, estudiant i professor). I molt prompte també expe-
direm el Carnet Jove. Estem ultimant els tràmits amb l’Institut Valencià de la Joventut per a realitzar el conveni 
que permeta l’expedició del Carnet Jove a Cocentaina. Al mateix temps, es modificaran algunes de les ordenances 
locals perquè els posseïdors del carnet puguen tindre descomptes i avantatges en els serveis que ofereix 
l’Ajuntament de Cocentaina.
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Ens pots trobar a:

DIPUTACIÓ
D'ALACANT

COL·LABORA

Des de l’últim PeriodiKet, el que vam dedicar a la Setmana de la Joventut de l’any 
passat, hem fet moltes coses a més dels serveis habituals de la Casa de la Joventut. 
Principalment vam tenir les activitats de l’Estiu Jove i del Nadal Jove entre d’altres:

- Cinema d’estiu amb 3 pel·lícules
- Curs de monitor de menjador escolar
- Curs de monitor d’oci i temps lliure
- Bus de la Festa amb 3 eixides
- Curs d’anglés preparatori per a obtenir el nivell B1
- Curs d’elaboració de cervesa artesanal
- Concert d’estiu amb Tarannà, Tankats, Elefante Bohemio i Eldemuro
- Campanya de tramitació de beques del Ministeri d’Educació (amb més de 300 tramitacions).
- Excursió al cim del Montcabrer a veure eixir i que finalment vam posposar per 

culpa de l'oratge
- Fira i Festa (Firasona) 2016
- Teatre amb L'Espardenya Teatre
- Presentació/Concert del primer disc de Burumballa
- Tallers de Nadal
- Escola de Nadal
- Visita al MARQ a veure l’exposició dedicada al nostre poble
- Taller de confecció d’un calendari personalitzat
- Zona d’skate i patins

A més de tot açò, la Casa de la Joventut ha acollit presentacions de llibres i 
DVD, encontres, projeccions de pel·lícules, actes de diverses entitats, el campionat 
provincial d’slot, una exposició sobre el valencià, hem estat informant-vos d’allò 
que vos interessa a les xarxes socials, tramitant carnets d’alberguista i internacionals 
jove i de professor, donant d’alta als joves interessats en el programa de Garantia 
Juvenil i moltes coses més.

Hem fet...

Actualitat del Consell de la Joventut
Fa unes setmanes, ens vam reunir amb els actuals membres del Consell de la Joventut. 

A aquesta reunió vam convidar a diverses entitats del nostre poble que podrien estar 
interessades a formar part d’aquest 
Consell, ja que entre els seus membre 
compten amb nombrosa gent jove.

Bandes, noves associacions 
juvenils, associacions de voluntariat 
i les actuals components del Consell 
de la Joventut decidiren començar una 
nova etapa i nomenar als representants 
d’aquest Consell per al Consell de 
Participació Ciutadana. Seran Borja 
Jornet (Noves Generacions PP) i Vicent 
Agulló (Joves Socarrel). Ara s’inicia 
un període per a la incorporació de 
les noves entitats que ho desitgen per 
a treballar amb forces renovades per 
la joventut de Cocentaina.


