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Serveid'Orientaciólaboral
Durant l'any 2009 han passat pel SOL un total de 140 usuaris/es
i un total de 271 vegades. Açò vol dir que un/a mateix/a usuari/a
ha tornat tantes voltes com a necessitat per a adquirir els hàbits
de recerca d'ocupació.
Dels 140 usuaris/es, 45 tenien de 16 a 20 anys i 22 entre 26 a
30 anys. La major part dels/les usuaris/ries són espanyols/es.
Per altra banda, 72 són dones i 68 homes. En relació al tipus
de col·lectiu dels/es usuaris/es, en primer lloc arriben usuaris/es
menors de 35 anys, desprès joves amb fracàs escolar i en tercer
lloc immigrants/es.

EsplaiSomriure

Gràcies a tots per confiar al nostre Servei!

Dissabte 10: Benvingut 2009: Festa de començament de curs
i regals de Nadal.
Dissabte 17: "Racó de la Natura": Dia de reflexió i dinàmiques
sobre el medi ambient.
Dissabte 24: Vida saludable: productes ecológics, pràctica
d'esport.
Dissabte 31: Dia de la No Violència: Dinámiques en contra de
la violència.
On trobar-nos?
C.J. Barranquet(C/ Roger de Flor 7).
Tel. 961848018
L'horari és de 10:30 a 13:30 hores.
Més informació a esplaisomriure@gmail.com
http://esplaisomriure.blogspot.com.

TreballarenEuropa
El principi de la lliure circulació dels treballadors es tradueix en
la pràctica en la possibilitat de treballar en qualsevol país de la
Unió Europea, així com a Noruega, Islàndia i Liechtenstein i a
Suïssa.
No obstant això, solament prop del 2% dels ciutadans europeus
viuen i treballen en un Estat membre que no és el seu país
d'origen.
Malgrat que treballar en l'estranger té molts avantatges, com
per exemple: la possibilitat d'adquirir noves destreses tant
professionals com personals, desenvolupar les competències,
l'autoestima i la capacitat de comunicació, la possibilitat de
renovar les idees i veure les coses des de perspectives diferents,
ampliar els horitzons culturals i aprendre o perfeccionar un
idioma estranger, i la possibilitat de triar el tipus treball que més
et convinga: fix, temporal o estacional.
Vols treballar a Europa?
Hi ha 9 països de la Unió Europea que es poden considerar en
plena ocupació. Per això solament necessites tindre el teu
currículum europass, omplit i en Europa Jove te podem ajudar
a obtindre'l.
No esperes més i fes el teu currículum Europas, passa't per
Europa Jove i t'obri'm les portes d'Europa.
A més, agrega'ns al messenger europajove@hotmail.com,
consulta per correu electrònic europajove@quartdepoblet.org,
telefona al 961531459 o passa't per Quart Jove.

AneualaNeu
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Per altra banda, hem organitzat TALLERS per al mes de gener.
Aquests tallers són:
Al Servei d'Orientació Laboral s'han organitzat tallers per a la
recerca activa d'ocupació. Aquests seran:
- ÈXIT EN LA RECERCA I PRIMER CONTACTE: Coneix les
exigències del mercat laboral i el Servei d'Orientació Laboral.
Divendres 9 y 16, de 12 a 13:30 h.
- AGENDA, CARTA DE PRESENTACIÓ I CURRÍCULUM:
Organitza el teu temps i fes el teu curriculum destacant el que
més te beneficia dir. Dimarts 13 i 20, de 12:30 a 14 h.
- ON TROBAR OFERTES I INFORMACIÓ D'OCUPACIÓ: Coneix
adreces on portar el curriculum i el millor mètode per trobar
treball. Dimecres 14 i 21, de 12 a 14 h.
Si vols participar crida a Quart Jove

Quèvolsferalesvesprades?
Casa de Joventut "L'Amagatall" - Carrer Concòrdia, 10.
Tel. 961539530 - lamagatall@quartdepoblet.org
 GUITARRA. Nivell iniciació dimecres de 19'30 a 21 h. 30 /
trimestre (menors de 30 anys), de desembre a febrer.
 TALLER DE MANUALITATS. Dijous de 18'30 h. a 19'30 h.
6 / trimestre.
 JOCS DE TAULA. Divendres de 18 a 21h. Gratuït.
 SOPARS D'AMAGATS. Divendres a les 21 h. Sopar i
pel·lícula.
 MARATÓ D'ANIME. Dissabte 10 a partir de les 18 h. Gratuït.
Casa de Joventut "La Cebollera" - Carrer Ramón y Cajal, 7.
Tel. 961298364 - cj.lacebollera@quartdepoblet.org
Això és el que fem (per sols 3 a l'any)
 Dilluns: cuina i magic  Dimarts: intercanvi i art
 Dimecres: no em contes pel·lícules, fes-les!
 Dijous: tallers i jocs d'estratègia i tauler
 Divendres: sopar i cineforum
I els dies 26, 27 i 28 estarem a Fireta! Vine a vorens!
Casa de Joventut "Barranquet" - Carrer Roger de Flor, 7.
Tel. 961848018 - cj.barranquet@quartdepoblet.org
 Dilluns HIP HOP de 17'30 a 19 h. (13 a 16 anys) 5/mes.
PIN PON de 19 a 21 h. (15 a 17 anys)  Dimecres CUINA
de 17'30 a 19 h. (13 a 16 anys). PIN PON de 19 a 21 h. (13
a 15 anys). ART URBÀ de 17'30 a 19 h. (14 a 17 anys).
 Dijous JOCS DE TAULA de 17'30 a 19 h.  Divendres: Dia
d'organització. La quota anual per a ser soci es de 3 .

ProgramacióRocksala

Viatges des de gener a març:
· La Masella (Peu pistes). 30, 31 de gener i 1 de febrer. Alberg
Abrigall. 153. 50 places.
· Astún. 7, 8 i 9 de febrer. Gran hotel Oroel ***, Jaca.159.
50 places.
· Espot (Peu pistes). 13,14 i 15 de febrer. Alberg les Daines.129.
50 places.
· Port Ainé i Espot 20,21 i 22 de febrer. Hotel Comte Pallars,
Rialp.129. 50 places.
· Astún 27,28 i 29 de febrer. Gran hotel Oroel***, Jaca.159.
50 places.
· Astún 27,28 i 29 de febrer. Gran hotel Oroel***, Jaca.159.
50 places.
Tots els viatges inclouen: Transport, allotjament en régim de
mitja pensió, habitacions multiples, forfet il·limitat per a 2 dies i
assegurança per a la pràtica d'esquí.
Dissabtes a Valdelinares / Javalambre
· 7de febrer, eixida des de Quart i Mislata, 9.50 
· 14 de febrer, eixida des de Torrent, Alaquàs i Aldaia. 9.50 
· 21 de febrer, eixida des de Xirivella i Mislata. 9.50 
·28 de febrer, eixida des de Silla,Alfafar i Sedaví. 9.50 
Més informació i inscripcions a Quart Jove.

 Divendres 9. KANTAMARIA
MAL ABUSO
 Divendres 16. BALTHER
 Dissabte 17. TRACAHOMBRES
 Divendres 23. DRUEIDA + QUELONIO
 Divendres 30. ARIDAY
 Dissabte 31. JUNKEY DONKEY
PREZINTO

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