
@espaijove.somludo_jove

ESPAI JOVE LUDOJOVE

@espaijove_can_puiggenerESPAI JOVE CAN PUIGGENER

@espaijove_doctorplansESPAI JOVE DOCTOR PLANS

@espaijovecanrullESPAI JOVE CAN RULL

@jovespandora

ESPAI JOVE PANDORA

ACTIVITATS ESTABLES ALS ESPAIS JOVES
Programació estable (trimestral) de tots els Espais Joves de la ciutat

Per tal de controlar els aforaments, cal inscripció prèvia en totes les activitats

   #activitats   #agendajove     #setembre

INICI D'ACTIVITATS DIAINICI D'ACTIVITATS DIAINICI D'ACTIVITATS DIA
12-09-2212-09-2212-09-22

ESPAI DE TROBADA
Espai Jove Obert

De dilluns a divendres
De 17:30 a 20:00 h
Cal inscripció prèvia

AULA D'ESTUDI
Espai per a fer deures

i estudiar
De dilluns a divendres
De 16:00 a 17:30 h
Cal inscripció prèvia

ESPAI PING PONG
Podràs jugar al ping

pong a l'Espai
Dimecres i divendres
De 17:30 a 20:00 h
Cal inscripció prèvia

BALL
Es podrà participar del
ball autogestionat per

joves al gimnàs 
Dijous

De 18:00 a 19:30 h
Cal inscripció prèvia

https://www.instagram.com/espaijove.somludo_jove/
https://www.instagram.com/espaijove_can_puiggener/
https://www.instagram.com/espaijove.somludo_jove/
https://www.instagram.com/espaijovecanrull/
https://www.instagram.com/jovespandora/


Consulta totes les activitats a
https://web.sabadell.cat/festamajor o baixa´t el PDF aquí 

   #activitats   #agendajove     #setembre

ACTIVITATS PUNTUALS

12 de SETEMBRE
Benvinguda inici de curs 22-23
Donem la benvinguda a l'inici de curs i es fa
explicació de l'organització de les tardes a
l'Espai Jove
A les 18:00 h a l'Espai Jove Can Rull  
No cal inscripció prèvia 

15 de SETEMBRE
Decorem l'Espai
Deixem enrere l'estiu i decorem i preparem
l'Espai Jove per poder tenir una bona tornada al
nou curs
A les 18:00 h a l'Espai Jove Can Rull  
No cal inscripció prèvia 

19 de SETEMBRE
Tips per organitzar-nos el curs
Apropa't a l'Espai Jove per conèixer alguns "tips"
d'organització i planificació que t'ajudaràn a
afrontar aquest nou curs acadèmic
A les 18:00 h a l'Espai Jove Can Rull  
No cal inscripció prèvia 

20 de SETEMBRE
DROGUES. Consum, riscos i plaer 
Xerrada a càrrec d'EDPAC i dirigida a famílies
A les 18:30 h a l'Oficina Jove de Sabadell 
Inscripció prèvia 1ª sessió

I si no hi pots

assistir, t'oferim una

segona sessió...

CONTACTA AMBCONTACTA AMBCONTACTA AMB
NOSALTRESNOSALTRESNOSALTRES

oficinajove@ajsabadell.cat
6 8 9  3 2  1 9  4 5

SBDJOVE

https://web.sabadell.cat/festamajor
https://web.sabadell.cat/festamajor
https://web.sabadell.cat/images/FM2022/programaFM2022.pdf
https://web.sabadell.cat/images/FM2022/programaFM2022.pdf
https://sabadell.cat/ca/mobilitat
https://web.sabadell.cat/residus
https://sportmaniacs.com/ca/services/inscription/xv-mitja-marato-de-sabadell
https://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=162154&Itemid=3164
https://web.sabadell.cat/genere
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAoCIbfULzJm6tA9wynnKjL-rEjb7n6J3Y6EJkatAXiTRasA/viewform?usp=sf_link


   #activitats   #agendajove     #setembre

ACTIVITATS PUNTUALS

TAMBÉ ET POT INTERESSAR
EDUCACIÓ i FORMACIÓ
PREINSCRIPCIONS 
- IDIOMES ALS EOI: del 31 d'agost al 5 de setembre
+informació

SEGONA FASE D'ADMISSIÓ A CICLES FORMATIUS
- CONSULTA DE VACANTS: el 13 de setembre
- PERIODE DE PRESENTACIÓ D'AMPLIACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 14 al 16 de setembre
- CONSULTA D'ASSIGNACIONS: 21 de setembre 
+informació

AJUTS MOBINT_MIF 2022-2023
AGAUR. Departament de Recerca i Universitats
El 2022-2023 fas un Erasmus o participes en un programa de
mobilitat internacional? 
Al #CanalUniversitats tens la informació sobre la convocatòria
d'ajuts MOBINT-MIF per finançament extra.
Pots presentar la sol·licitud fins al 15/09 #MoveandLearn

27 de SETEMBRE
DROGUES: plaers i riscos
Què fer quan les drogues arriben als nostres fills i filles?
Xerrada a càrrec d'EDPAC i dirigida a famílies
A les 18:30 h a l'Oficina Jove de Sabadell
Inscripció prèvia 2ª sessió

Coneix l'armari de l'Oficina jove
Vine a l'Espai jove i informa't de tots els serveis que
ofereix l'Oficina jove de Sabadell 
A les 18:00 h a l'Espai Jove Can Rull 
No cal inscripció prèvia

22 de SETEMBRE
Aprenem a crear documents formals
Ara que comença el nou curs, no tenim
excusa. Apropa´t a l'Espai Jove i segueix
algunes recomanacions per poder
presentar treballs formals a l'institut. A
partir d'ara serà més fàcil fer un index,
presentació, numeració de pàgines, etc.
A les 18:00 h a l'Espai Jove Can Rull  
No cal inscripció prèvia 

23 de SETEMBRE
Jocs de taula 
Tarda de torneig de jocs de taula
A les 18:00 h a l'Oficina Jove de Sabadell
Cal inscripció prèvia

30 de SETEMBRE
Butaca Jove 
Donem la benvinguda a la tardor i mirem una
pel·licula
A les 17:30 h a l'Espai Jove Can Rull
Cal inscripció prèvia

https://agaur.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/REU/A_Universitats/AGAUR/Documents/UNIVERSITATS/5440_MOBINT_MIF/2022/Ajuts_MOBINT_MIF_2022_Move-and-Learn.pdf
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/preinscriute/segona-fase-admissio/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funiversitats.gencat.cat%2Fca%2Facces-universitat%2Fsobre-preus-beques%2Fbeques-ajuts-disponibles%2F&data=05%7C01%7Cxnej.joventut%40gencat.cat%7C38c3e552e1bb4a67ce9308da70999095%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637946102154889889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LOyOLk42lwr0EsY00ixp0%2FylgYlzqU6CnG1agHzrlw0%3D&reserved=0
https://agaur.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/REU/A_Universitats/AGAUR/Documents/UNIVERSITATS/5440_MOBINT_MIF/2022/Ajuts_MOBINT_MIF_2022_Move-and-Learn.pdf
https://agaur.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/REU/A_Universitats/AGAUR/Documents/UNIVERSITATS/5440_MOBINT_MIF/2022/Ajuts_MOBINT_MIF_2022_Move-and-Learn.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAoCIbfULzJm6tA9wynnKjL-rEjb7n6J3Y6EJkatAXiTRasA/viewform?usp=sf_link


   #activitats   #agendajove     #setembre

NOU CANAL D’HOMOLOGACIÓ D’ESTUDIS ESTRANGERS
La nova web d’hologació d’estudis no universitaris està pensat per acompanyar-te si has cursat estudis en un
centre o un país amb un altre sistema educatiu i has d'homologar-los. També si has pensat fer part dels teus
estudis a l'estranger, t'expliquen tot el que hauràs de tenir en compte a la tornada per continuar estudiant
+ informació

Si necessites més
informació o

assessorament, demana
cita aquí per una

orientació educativa
(presencial o online)

 

BECA D'ARTS VISUALS FUNDACIÓ GÜELL 2022
La Fundació Güell convoca una beca per a joves artistes d'arts visuals
nascuts o establerts en terres de parla catalana, oberta a les
disciplines de pintura, escultura, instal·lació, fotografia, dibuix i vídeo
art. Els candidats han de tenir una edat compresa entre 18 i 35 anys. 
Termini: fins al 18 de setembre de 2022
+informació

TAMBÉ ET POT INTERESSAR

MOBILITAT
MOU-TE!  SETEMBRE 2022
Aquest mes destaquem beques de la Comissió Europea o treball de transfer als Alps francesos
En cas que vulguis rebre el Mou-te cada mes i de forma gratuïta, pots subscriure´t a la newsletter a
taccbcn.com

PRÀCTIQUES AL BANC MUNDIAL
Aquest programa ofereix oportunitats d’estudi i treball que
proporcionen experiència pràctica. Ofereix als estudiants de
postgrau l’oportunitat de millorar les seves aptituds, això com
l’experiència de treballar en un entorn internacional
Convocatòria estiu (maig a setembre). Sol·licituds de l’1 de
desembre al 31 de gener
Convocatòria hivern (novembre a març). Sol·licituds de l’1 al 31
d’octubre
+ info

Si necessites informació o
assessorament sobre
MOBILITAT, demana cita
aquí per una orientació

(presencial o online)

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/homologacio/inici/
https://docs.google.com/forms/d/17a0lT83ara8Ktz3qEiuRZtLVIV4IhdgzhMAD2L9sSEg/edit?usp=sharing
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.arteinformado.com%2Fagenda%2Ff%2Fbeca-darts-visuals-fundacio-gell-2022-215178&data=05%7C01%7Cxnej.joventut%40gencat.cat%7C38c3e552e1bb4a67ce9308da70999095%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637946102154889889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=m1LRwq%2BsP4wTTNy%2BbznKWLELJ4lrxeyYQHpWuKNEfH0%3D&reserved=0
https://www.taccbcn.com/
https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship
https://docs.google.com/forms/d/1_wvh6VpZ4asfH4mc76qbhEof4TVniVLvmZb-ZgaHWKI/edit?usp=sharing


FEINES DE TEMPORADA
Vols buscar una feina els caps de
setmana o per vacances mentre estàs
estudiant?       Fes una ullada a l’Info
Express que hem preparat per ajudar-te
en aquest procés
+ informació

VAPOR LLONCH
Accedeix més i millor als serveis de
Vapor Llonch amb la nova aplicació
També pots contactar amb ells a
través del nou canal de Whatsapp
696 36 38 50
+ informació

   #activitats   #agendajove     #setembre

TREBALL

BORSES DE TREBALL
Ofertes de treball de Sabadell Treball 
Ofertes de treball de Feina Activa
Vols treballar a Europa? Ofertes de treball a la Xarxa Eures 

Sabies que ara encara és
més fàcil demanar cita

per una assessoria
laboral? 

Només cal omplir aquest
formulari

 

HABITATGE
Tant si vols llogar, comprar o busques models alternatius d'habitatge,
trobaràs tota la informació i assessoria en línia sobre habitatge a Jove.cat

TAMBÉ ET POT INTERESSAR

T'INT'INT'IN
TERTERTER
ESSESSESS
A?A?A?

https://web.sabadell.cat/images/JOVES/InfoExpress/2022_Triptic_Treball_Temporada.pdf
https://web.sabadell.cat/images/JOVES/InfoExpress/2022_Triptic_Treball_Temporada.pdf
https://www.sabadelltreball.cat/busques-feina/darreres-ofertes
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
https://docs.google.com/forms/d/1R2Iz5wjK-oqlmeT40K7IqeKqtZXV9nwN2u6aAJTFz_c/edit?usp=sharing
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/habitatge/index.html
https://www.cambrasabadell.org/ca/programa-pice-joves/pice-barberia-i-perruqueria-masculina-0213042am002/
https://www.cambrasabadell.org/ca/programa-pice-joves/pice-agent-polivalent-de-magatzems-0213015am004/


BO CULTURAL JOVE
Ministerio de Cultura y Deporte
Les persones joves que fan els 18 anys en el 2022
ja poden demanar el #BoCulturalJove. L'ajut té una
durada d'1 any i destina 400€ al gaudi d'activitats i
productes culturals.

Sol·licitud telemàtica
 El termini de sol·licitud finalitza el 15 d'octubre de
2022 (si vas néixer en 2004 però fas anys més tard,
has de sol·licitar-ho abans de complir els 18 anys).

I no et perdis ...

   #activitats   #agendajove     #setembre

El cartell d'aquest mes ha
estat creat per lA SATYA

alumna de l'Escola Illa Sabadell 
@historias.de.satya

 

Es busca diversitat i joves naturals, i no has de
tenir cap habilitat ni característica especial per
participar!
Pots participar al càsting tant si tens
experiència davant la càmera o en el món de la
publicitat, com si no en tens cap, ja que no es
requereix cap habilitat interpretativa especial
per fer-ho
Termini: del 30 de setembre al 19 d’octubre
+ informació 

ATENT/A A
ATENT/A A
ATENT/A A

@SBDJOVE
@SBDJOVE
@SBDJOVE

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjoventutcat%2Fstatus%2F1551496344111648770%3Fcxt%3DHHwWhMC80Y3tgogrAAAA&data=05%7C01%7Cxnej.joventut%40gencat.cat%7C38c3e552e1bb4a67ce9308da70999095%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637946102154889889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cSPu%2FW%2BgKvj4DpW5ugUSZLZVzOrUqS3Hvmmd5ybRp1E%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbonoculturajoven.gob.es%2F&data=05%7C01%7Cxnej.joventut%40gencat.cat%7C38c3e552e1bb4a67ce9308da70999095%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637946102154889889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iioilnZ7sErZ053nafds9iRj2wdVQZ120%2BMHQrYuD7Y%3D&reserved=0
https://bonoculturajoven.gob.es/
https://www.instagram.com/historias.de.satya/
https://www.carnetjove.cat/ca/propostes/casting-carnet-jove-2022

