Centre d’Informació Jove
Ens trobaràs a l’edifi de Ca Ses Gotleves (al carrer de Jaume I núm. 7 de Llucmajor)

Al CIJ trobaràs tota aquella informació necessària per donar resposta a les teves inquietuds.
El CIJ és un servei municipal adreçat als joves per oferir-los informació, orientació i assessorament sobre tots
aquells temes que poden ser del seu interès en diferents camps: educació, formació, temps lliure, convocatòries
diverses –beques, premis, cursets…–, societat, programes europeus, treball, habitatge, salut…
A més d’informació general a l’abast de tots els joves, el CIJ ofereix una sèrie de serveis i disposa de diverses
plataformes per a la difusió d’informació.
SERVEIS

1.

Informació útil per als joves en tots els àmbits de la societat: educació, formació, treball, salut, temps
lliure, convocatòries (cursets, beques, premis i concursos,…) Es tracta d’oferir informació bàsica per a la
presa de decisions.

2.
3.

Servei d’informació educativa: alternatives d’estudis, formació reglada i no reglada, itineraris formatius…

4.
5.

No BEQUIS: servei de suport a la sol·licitud de beques als estudis.

6.
7.
8.
9.

Punt d’Informació Universitària: informació sobre la UIB i altres universitats, accés, matrícula, estudis,...

Servei de recerca de feina: preparació del currículum, recursos online per a la recerca de feina, currículum
europeu…
Servei MONTA-T’HO TU: servei adreçat a grups de joves, associats o no, que vulguin organitzar activitats,
crear una associació juvenil, dur a terme una iniciativa europea…Voler és poder!
Punt d’Informació Europea: estudiar a Europa, viure a Europa, treballar a Europa.
Taulers informatius: amb informació classificada per temes i actualitzada.
Tauler d’intercanvis ANUNCIJA’T: un tauler a la teva disposició per oferir classes de repàs, compravenda,
guardar infants…

Per a la difusió de tota aquesta informació el CIJ disposa de:

•

Blog jove: http://llucmajove.wordpress.com

•

Facebook: Xarxa Jove Llucmajor CIJ (pàgina) i CIJ Llucmajor (perfil)

•

perfil a twitter: Xarxa Jove Llucmajor

•

atenció online a través de correu electrònic: cij@llucmajor.org

•

whatsapp: 674 343 311 (s’atèn sols de 9’00 a 14’00 h, tot i que ens pots fer arribar la teva demanda a
quaselvol hora)

•

un horari d’atenció al públic ampli i adequat a les necessitats dels joves per a una atenció presencial i al
moment: ens trobaràs al carrer Jaume I núm. 7 (Edifici Ca Ses Gotleves), de dilluns a divendres de 9’00 a
14’00 h i els dimarts de 16’00 a 21’00 h. Horari d’estiu: sols els matins.

•

atenció telefònica: 971 662 512

Els professionals de referència són:

- Joana Maria Xamena: directora del CIJ. Pedagoga. Funcions: assessorament educatiu i laboral (alternatives
d’estudis, sistema educatiu reglat i no reglat, recerca de feina, beques…), i assessorament sobre associacionisme
juvenil
- Miquel Àngel Verger: informador jove. Funcions: atenció directa al jove.

TENS UN DUBTE I NO SAPS ON ANAR A ACLARIR-LO? IDÒ NO T’HO PENSIS, ACOSTA’T AL CIJ!

AVUI EN DIA VIVIM EN UNA SOCIETAT ON HI HA SOBRECÀRREGA D’INFORMACIÓ. PERÒ MOLTA INFORMACIÓ NO
ÉS SINÒNIM DE BONA INFORMACIÓ. ACOSTA’T AL CIJ I T’OFERIREM UNA INFORMACIÓ CONTRASTADA I
ACTUALITZADA.

