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L'horta.net@
Repoblació forestal a la Serra de Xiva.
Dissabte 28 de Febrer, de 9 a 15 hores.
A la serra de Xiva farem un recorregut caminant, d'uns 30 minuts,
per a identificar la vegetació autòctona. Contribuirem amb la
repoblació d'aquest entorn, reforestant amb plantes autòctones
com carrasques, garroferes, pins, llentiscle, etc.
Més informació i inscripcions a Quart Jove i www.joves.net

Mercatdel'estudiant

EsplaiSomriure

Del 18 al 20 de febrer a Quart Jove
El mercat de l'Estudiant és una activitat monogràfica sobre el
sistema d'educació actual que pretén informar els joves per a
que pugen triar els seu itinerari formatiu i/o incorporar-se al món
laboral. La informació s'estructura per aules temàtiques contem
plant des del final de l'E.S.O. fins a La Universitat i el Món
Laboral.
Horari visites concertades dies 18, 19 i 20: de 8 a 15 h.
Horari visites lliures dies 18 i 19: de 17 a 20 h.
Hem programat dues Xerrades al saló d'actes de l'IFPS Faitanar:
- La Formació Profesional al Centre integrat Faitanar.
Dimecres 18 a les 18 h. Impartit per l'IFPS Faitanar.
- Novetats als estudis universitaris europeus (Bolonia 2010).
Dijous 19 a les 16'40 h. Amb la col·laboració d'Europe Direct.
Més informació a Quart Jove.

Dissabte 7: Viatge a la neu amb la campanya "Aneu a la Neu"
de Quart Jove.
Dissabte 14: Fabricació de disfresses i Bústia Amorosa!
Dissabte 21 I Diumenge 22: Nit dels pijames. (Trobada entre els
esplais de la Comunitat Valenciana)
Dissabte 28: Carnestoltes!
Aquesta
és
la
nostra
pàgina
web:
"http://esplaisomriure.blogspot.com/", on pots entrar i mirar el
que fem, i si t'apeteix et passes un dissabte al matí des de les
10'30 fins a les 13'30 hores i et diverteixes un poc!

QuartdeNit

Quèvolsferalesvesprades?

Els pròxims dies 20 i 21 de Febrer, Quart de Nit començarà les
seues activitats de 2009 amb un primer i únic cap de setmana
(fins al seu retorn a l'abril) Aquest cap de setmana promet no
desil·lusionar als joves de Quart que vulguen passar una nit de
cap de setmana diferent. Comença l'any amb il·lusions.
Per a anar obrint l'apetit, podem dir que si alguna vegada has
tingut ganes de formar un grup de música, aquesta nit podràs
fer el teu somni realitat jugant al Guitar Hero World Tour.
Si tens entre 14 i 30 anys, vine, participa i gaudeix a Quart de
Nit.
Per a més informació: www.quartdenit.es // quartdenit@gmail.com

On trobar-nos?
C.J. Barranquet (C/ Roger de Flor 7).
Tel. 961848018
Més informació a esplaisomriure@gmail.com

Casa de Joventut "L'Amagatall" - Carrer Concòrdia, 10.
Tel. 961539530 - lamagatall@quartdepoblet.org
 SOPARS D'AMAGATS. Divendres des de les 20'30 h. Sopar
i pel·lícula.
 MONOGRÀFIC DE DANSA ORIENTAL. Dimarts 3, de 19'30
a 21'30 h. 10 .
 EIXIDA VALDELINARES. Dissabte 7. 9'5  per a socis.
 MARATÓ D'ANIME. Dissabte 28, des de les 18 h, nova
marató del grup de còmic, amb jocs de taula, series manga...
Gratuït.
Casa de Joventut "La Cebollera" - Carrer Ramón y Cajal, 7.
Tel. 961298364 - cj.lacebollera@quartdepoblet.org

Serveid'Orientaciólaboral
Durant la primera quinzena de febrer el SOL organitza i imparteix
sessions d'orientació cap als estudis i el treballs dels estudiants
de 2on curs dels cicles formatius i uns altres cursos a l'institut
Faitanar.
En aquestes sessions veurem els següents apartats:
1.Eines per a la formació específica
2.Eixides formatives
3.Característiques dels professionals
4.Recerca d'ocupació: Intermediaris, Autocandidatura, Altres
Eines, Accés a la Administració pública, A l' estranger , Iniciativa
empresarial, Voluntariat.
Ens vorem al Faitanar.

Salad'estudisnocturna

Això és el que fem (per sols 3 a l'any)
 Dilluns: cuina  Dimarts: art i teatre
 Dimecres: no em contes pel·lícules, fes-les!
 Dijous: tallers i teatre
 Divendres: sopar i cineforum. Intercanvi.
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

Vols estudiar però no trobes un lloc adequat? T'agrada reunirte amb les teves amistats per a preparar els exàmens?
De 20'30 hores a 1'30 hores de la matinada, de dilluns a dijous
des del 7 de gener fins al 12 de febrer, a la sala multiusos de
Quart Jove.
Més informació a Quart Jove.

AneualaNeu
· Astún. 7, 8 i 9 de febrer. Jaca, 159. 50 places.
· Espot (Peu pistes). 13,14 i 15 de febrer. 129. 50 places.
· Port Ainé i Espot 20,21 i 22 de febrer. Rialp.129. 50 places.
· Astún 27,28 i 29 de febrer. Jaca.159. 50 places.
· Astún 6, 7 i 8 de març. 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
· 7 de 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 6. MENTE DEMENTE
SKARABATS
 Dissabte 7. AMBROS CHAPEL
PRIMEROS AUXILIOS
 Divendres 13. LEAVE IT TO ME
 Divendres 20. RECAMARA
LA PULGA COJA
 Dissabte 21. LIVING SONG
 Divendres 27. SINGREY
Els concerts comencen sobre les 23'55 h.
Carrer Ramón y Cajal, 13.
Tel. 961525026

Quart Jove. C/de la Torreta, 1 - 961531459
46930 Quart de Poblet. València
joventut@quartdepoblet.org
www.quartjove.es

