
Espai 
Jove Can 
Puiggener

@espaijove_can_puiggener SALA RELACIONAL
Sala on es troben els/les joves, juguen parlen i es relacionen entre ells i amb els educadors

Els dilluns, dimecres i dijous de 17:30 a 20:00h
Cal inscripció prèvia

REFORÇ EDUCATIU
Reforç educatiu als/les joves que 

cursen ESO i Batxillerat
De dilluns a dijous de 16:00 a 18:00h

Cal inscripció prèvia

TALLER DE CUINA
Taller de cuina freda

Dimarts de 17:30 a 20:00h
Cal inscripció prèvia

BUTACA JOVE
Projecció de pel·lícules o sèries
Els divendres a partir de les 17:30h

Cal inscripció prèvia

Espai 
Jove 
Pandora

@jovespandora

ACTIVITATS 12-14
Espai vinculat a la realització de 
tallers manuals, esportius, jocs i 

dinàmiques de grup
Dilluns i dimecres de 18:00 a 20:00 h 

Cal inscripció prèvia

ACTIVITATS +14
Espai vinculat a la realització de 
tallers manuals, esportius, jocs i 

dinàmiques de grup
Dimarts i dijous de 18:00 a 20:00 h

Cal inscripció prèvia 

REFORÇ
Espai destinat al suport escolar 

i les tècniques d’estudi 
De dilluns a divendres de 16:30 

a 18:00 h
Cal inscripció prèvia 

ACTIVITAT CONJUNTA
Espai vinculat a la realització de jocs i 
dinàmiques, debats i cinefòrum entre 

joves de diferents edats
Els divendres de 18:00 a 20:00 h 

Cal inscripció prèvia

EL RELACIONADOR
Espai destinat a compartir, debatre i aprendre sobre les 

inquietuds i preocupacions dels i les joves. També és un espai 
distès on els/les joves poden interaccionar de manera més lliure

De dilluns a divendres de 18:00 a 20:00 h 
Cal inscripció prèvia

Xarxa 
Espais  
Joves

Activitats  estables 

Agen 
da 
Jove

AULA D’ESTUDI
Espai per fer deures i estudiar

De dilluns a divendres de 
16:00 a 17:30 h 

Cal inscripció prèvia

ESPAI DE TROBADA
Espai Jove Obert 

De dilluns a divendres 
de 17:30 a 20:00 h

Cal inscripció prèvia

BALL
Es podrà participar del ball 

autogestionat per joves al gimnàs
Els dijous de 18:00 a 19:30 h 

Cal inscripció prèvia

ESPAI PING PONG
Es podrà jugar a ping pong a l’Espai Jove
Dimecres i divendres de 17:30 a 20:00 h 

Cal inscripció prèvia 

EL CLUB DE SERIES
Visualitzem un capítol d'una mini sèrie i ho comentem entre tots/es

Els dimecres, quinzenalment de 17:30 a 18:00 h 
Cal inscripció prèvia

Espai 
Jove 
Can Rull

@espaijovecanrull

ESPAI DE TROBADA
Espai participatiu per sentir-se a gust i conèixer gent amb:

-Zona de treball de grup amb connexió wifi: per estudiar, fer els deures i debatre
-Pista de jocs: ping pong, futbolí, bitllar, jocs de taula i torneigs 
-Espai per relaxar-se, passar-s’ho bé, escoltar música i compartir

-Projector: proposa música o pel·lícules! Pots venir amb més amics
Hi ha dos torns: de 16:30 a 19:00 h amb inscripció prèvia o bé de 19:00 a 20:00h amb accés lliure 

Espai Jove 
Doctor 
Plans

@espaijove_doctorplans

Consulta les activitats a les seves xarxes

Espai 
Jove 
LudoJove

@espaijove.somludo_jove

https://www.instagram.com/espaijove_can_puiggener/?hl=es
https://www.instagram.com/jovespandora/?hl=es
https://www.instagram.com/espaijovecanrull/
https://www.instagram.com/espaijove_doctorplans/?hl=es
https://www.instagram.com/espaijove.somludo_jove/?hl=es


Activitats 
puntuals 

CLUB DE SÈRIES
Cada dimecres, quinzenalment, visualitzem un capítol d'una 
mimi sèrie i ho comentem
A les 17:30 a l’Espai Jove Can Rull
No cal inscripció prèvia

1
febrer

3
febrer

SORTIDA
Sortida a l’Skate Park del Parc Catalunya 
De 16:30 a 20:00 h 
Cal inscripció prèvia a l’Espai Jove Pandora

7
febrer

PREPAREM CARNESTOLTES
Continuem amb el taller de decoració per poder guarnir l’Espai Jove. Pots proposar-nos idees o formar part del 
grup de manualitats, t’hi apuntes? 
A les 17:30 h a l’Espai Jove Can Rull 
No cal inscripció prèvia

11
febrer

13
febrer

DIA MUNDIAL CONTRA L’ÚS DE NENS SOLDATS 
Des de fa molts anys, molts nens han estat reclutats per anar a la guerra. Ho sabies? Vine a l’Espai Jove i participa 
de l’activitat per assabentar-te d’aquesta injustícia
A les 17:30 h a l’Espai Jove Can Rull 
No cal inscripció prèvia

15
febrer

CLUB DE SÈRIES
Cada dimecres, quinzenalment, visualitzem un capítol 
d’una mini sèrie i ho comentem
A les 17:30 a l’Espai Jove Can Rull
No cal inscripció prèvia

ACTIVITAT DIJOUS GRAS
Sortida a l’Ermita de Sant Nicolau amb el grup de 12 a 
14 anys
De 16:30 a 20:00 h 
Cal inscripció prèvia a l’Espai Jove Pandora 

TORNEIG PING PONG (parelles)
Després d’unes setmanes amb la taula de ping pong trencada, l’inaugurem amb un torneig per parelles. Busca (o 
et busquem) un aparella i participa-hi! 
A les 18:00 h a l’Espai Jove Can Rull 
Cal inscripció prèvia

10
febrer

CÀPSULA DE CIRC
Les càpsules de circ són una proposta que el Taller Art, Cultura i Creació i L’Estruch presenten des de fa anys. Es 
tracta d’espectacles de petit format de joves artistes i companyies emergents. Són una plataforma perquè nous 
talents mostrin els seus espectacles al públic de manera accessible
A LES 19:30 h a l’Estruch Bar 
Activitat gratuïta

2
febrer

PREPAREM CARNESTOLTES
Taller de decoració per poder 
guarnir l’Espai Jove. Pots proposar- 
nos idees o formar part del grup de 
manualitats, t’hi apuntes? 
A les 17:30 h a l’Espai Jove Can Rull   
No cal inscripció prèvia 

TALLER DE CUINA
Taller destinat a elaborar receptes i 
a generar hàbits d’higiene i salut 
(grup de 12 a 14 anys)
De 18:00 a 20:00 h a l’Espai Jove 
Pandora
Cal inscripció prèvia

FUTBOL
Farem un partit o torneig
A partir de les 18:30h a l’Espai Jove 
Can Puiggener
I també els dijous 9 i 23!
Cal inscripció prèvia

TALLER DE MÀSCARES
Farem màscares per disfressar-nos
A partir de les 18:30h a l'Espai Jove Can Puiggener
I també el dia 16!
No cal inscripció prèvia

si t'interessa 

participar de les 

activitats dels Espais 

joves, només cal que 

contactis amb ells

els Espais Joves són 

espais socioeducatius 

i relacionals adreçats 

a joves de 12 a 18 

anys

https://web.sabadell.cat/fitxes-repertori?view=article&id=25652-


Activitats 
puntuals 

UN “BAT” amb la Biblioteca 
Ponent
Participem de l’activitat el Bat a la 
Biblioteca Ponent No t’ho perdis!  
A les 18:00 h a l’Espai Jove Can Rull 
No cal inscripció prèvia

DIA INTERNACIONAL CONTRA 
L’HOMOFÒBIA AL FUTBOL
Donem veu per un futbol, i un 
esport, lliure d’accions LGTBIQ+ 
fòbiques  
A les 17:30 h a l’Espai Jove Can Rull 
No cal inscripció prèvia

19
febrer

20
febrer

16
febrer

CELEBREM CARNESTOLTES
Vine a l’Espai Jove i celebra amb nosaltres la festa més 
divertida de l’any. Música, activitats, pica pica i molt 
més! No t’ho perdis!  
A les 18:00 h a l’Espai Jove Can Rull 
No cal inscripció prèvia

ACTIVITAT DIJOUS GRAS
Sortida a l’Ermita de Sant Nicolau amb el grup de +14 anys
De 16:30 a 20:00 h 
Cal inscripció prèvia a l’Espai Jove Pandora 

23
febrer

24
febrer

BUTACA JOVE
De 18:00 h a 20:00 h 

a l’Espai Jove 
Pandora 

Cal inscripció prèvia

TALLER
Crea la teva espelma artesana 

aromatitzada a l’Espai Jove! Només 
necessites portar un recipient que 
t’agradi per fer-la i, nosaltres ens 

encarreguem d’ensenyar-vos a crear-la! 
No t’ho perdis.

A les 17:00 h a l’Espai Jove Can Rull 
No cal inscripció prèvia

 

28
febrer

21
febrer

RUA DE CARNAVAL
Recorregut: c. De Francesc 

Layret fins a Rambla/Gran Via
A les 17:00 h

A les 21: 00 h arribada de la vella 
Quaresma i baixada angelets 

pels campanar de S.Fèlix
Crema del Rei Carnestoltes al 

Racó del Campanar

GIMCANA 
Gimcana sobre el 

canvi climàtic al barri. 
A partir de diverses 
proves, ens hauràs 

d'ajudar a resoldre un 
enigma

A les 17:30 h a l’Espai 
Jove Can Puiggener 

No cal inscripció 
prèvia

CARNESTOLTES
Celebrarem totes juntes el 
carnaval!
A les 17:30h a l'Espai Jove 
Can Puiggener
Cal inscripció prèvia

17
febrer

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXQXflIL1n4c7qY-p_iqWj2dWuGLXAFg4_1kry4kk9CUOhGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckWd94l9QY8OWYGpbsKyPnRc7yOZeRcSOtNoQtrI7ukeirXg/viewform?usp=sf_link


Demana cita aqui 

necessites més 

informació?

Demana cita aqui 

necessites 

orientació 

educativa?

MOU-TE! Febrer 2023
Donem la benvinguda al 2023 amb el primer Mou-te de l'any!
Beques de mobilitat per a artistes i professionals, pràctiques al Tribunal de Comptes Europeu, treball a l’aeroport 
de Munic com a ajudant de cuina
Tot això i més ho trobaràs al BUTLLETÍ d’aquest mes

En cas que vulguis rebre el Mou-te cada mes i de forma gratuïta, pots subscriure´t a la newsletter a taccbcn.com
També et recordem que la nostra assessoria de Mobilitat Internacional és els dimarts de 15:30h a 17:30h

També et 
pot 
interessar
Educació

Mobilitat

BEQUES PER A ESTUDIS DE POSTGRAU
Education.com concedeix una beca de postgrau 
per a estudiants de tot el món que vulguin cursar un 
màster a l’estranger en una universitat o escola de 
postgrau europea per al semestre de la tardor de 
2023
Data límit: 15 de maig de 2023 
Més informació

PREINSCRIPCIÓ 
Batxillerat
Presentació de sol·licituds: del 20 al 26 d'abril
Matrícula: del 22 de juny al 3 de juliol

Cicles de formació professional de grau mitjà
Presentació de sol·licituds:
Alumnat amb continuïtat d’escolarització: del 12 al 18 
d'abril
Resta d'alumnat: del 9 al 15 de maig
Matrícula dels participants en els dos processos: del 3 
al 7 de juliol
Més informació

Cicles Formatius de Grau Mitjà
Cicles Formatius de Grau Mitjà d’Arts plàstiques i Disseny 
Cicles Formatius de Grau Superior 
Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts plàstiques i Disseny
Ensenyaments Esportius de Grau Mitjà (prova general) 
Ensenyaments Esportius de Grau Superior (prova general) 

PROVES D’ACCÉS
Inscripció a les Proves d'Accés a cicles formatius per a persones 
que no tenen el títol de graduat/da en Educació Secundària 
Obligatòria (o un altre d'equivalent a efectes d'accés a aquests 
ensenyaments)

Termini: del 7 al 20 de març de 2023
Més informació

PREMI EUROPA JOVE
El “Premi Europa Jove” reconeix aquells treballs de recerca de batxillerat que estudiïn i analitzin alguns dels temes marcats 
a l’agenda estratègica de la UE (2019-2024) i que incloguin una dimensió de política europea
Termini: 16 d’abril de 2023
Més informació

BEQUES DE VIATGE DE LA FUNDACIÓ ZIS
La Fundació Zis convida a joves de totes les nacionalitats d'entre 
16 y 20 anys a tenir l'oportunitat de rebre una beca de 700 euros 
per un viaje d'estudis autogestionat a un país estranger
Termini: 15 de febrer de 2023
Més informació

Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà
Presentació de sol·licituds: del 12 al 18 d'abril i del 9 al 
15 de maig
Matrícula: del 30 de juny al 7 de juliol

Cicles de formació professional i d'arts plàstiques 
i disseny de grau superior
Presentació de sol·licituds: del 26 de maig a l'1 de juny
Matrícula: del 19 al 24 de juliol
Més informació

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGf1n1c9rH9WOH9HyeVDO6H4iqRums0ThCS_JkFUT0l_QLJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGf1n1c9rH9WOH9HyeVDO6H4iqRums0ThCS_JkFUT0l_QLJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqD82Ok6innliFFAqwEN0noTys9JF7CKr7jg2ERmHcSx_JuQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqD82Ok6innliFFAqwEN0noTys9JF7CKr7jg2ERmHcSx_JuQ/viewform
https://web.sabadell.cat/images/JOVES/Destaquem/2023_Mou-te_Gener.pdf
https://web.sabadell.cat/images/JOVES/Destaquem/2023_Mou-te_Gener.pdf
https://web.sabadell.cat/images/JOVES/Destaquem/2023_Mou-te_Gener.pdf
https://www.taccbcn.com/
https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/detalls/noticia/dates-preinscripcio
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-esportius/
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-esportius/
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/
https://www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/b3a7b-bases-premi-europa-jove-2022-23.pdf
http://www.eurodesk.es/program/becas-de-viaje-de-la-fundacion-zis?utm_campaign=newsletter-febrero&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/apd-grau-mitja/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/apd-grau-superior/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/apd-grau-superior/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/detalls/noticia/dates-preinscripcio


Obres multimèdia: Pel·lícules i productes multimèdia. Gravació de durada 
màxima de 3 minuts. Es pot utilitzar qualsevol tècnica cinematogràfica o 
artística. 
Obres musicals: Gravació de durada màxima de 3 minuts. 
Obres artístiques: Dibuixos, pintures, fotografies, còmics o grafits fent ús 
de qualsevol tècnica

El Consell Comarcal convoca per desè any el Concurs “Piula per unes relacions 
igualitàries i lliures de violències masclistes”, adreçat als centres educatius del 
Vallès Occidental i a les associacions i entitats juvenils i/o de caire social o 
feminista de la comarca
Teniu 3 modalitats per participar-hi:

1.

Termini 16 de maig de 2023  + informació 

CONCURS PIULA

Demana cita aqui 

REFERENTS D'OCUPACIÓ JUVENIL
Busques feina? Formació Ocupacional? Vols fer un currículum? Les referents d'Ocupació t'explicaran quins cursos 
pots fer, com buscar feina i com apuntar-te a les ofertes de la borsa de treball de l'ajuntament "sabadelltreball" 
Segur que el que t'expliquen t'interessa per començar a orientar el teu futur

T'interessa?

Habitatge

Adreçat a joves d’entre 14 a 16 anys que pateixin 
dificultats emocionals
Els dimecres de 17:00 a 18:30 h al centre cívic de 
Ca N’Oriach 
De l’1 de febrer al 12 d’abril de 2023
Inscripcions a l’Equip de Pediatria de Sabadell 
Nord o bé enviant un correu a 
pediatriasabadellnord.mn.ics@gencat.cat
Més informació

Adreçat a joves d’entre 12 a 14 anys que pateixin 
dificultats emocionals
Els dijous de 16:30 a 18:00 h al Centre Cívic de la 
Concòrdia
Del 2 de febrer al 13 d’abril de 2023
Inscripcions a l’Equip de Pediatria de Sabadell 
Nord o bé enviant un correu a 
pediatriasabadellnord.mn.ics@gencat.cat
Més informació

CAPSULA INFORMATIVA
Despeses del contracte del lloguer

ASSESSORIA EN LÍNIA

Jove.cat
Personal expert respon consultes sobre temes 
relacionats amb l'habitatge

També et 
pot 
interessar

Convoca 
tòries 
Obertes

Ocupació
ACREDITA’T 
Avalua i acredita les teves competències professionals 
+informació 

Salut GRUPS DE GESTIÓ EMOCIONAL 

https://www.consellvallesoccidental.cat/accio-social-educacio-i-formacio/politiques-digualtat/piula-contra-la-violencia-masclista/
https://www.consellvallesoccidental.cat/accio-social-educacio-i-formacio/politiques-digualtat/piula-contra-la-violencia-masclista/
https://www.consellvallesoccidental.cat/accio-social-educacio-i-formacio/politiques-digualtat/piula-contra-la-violencia-masclista/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS68QVolafKFnSZUxBJz3clGLf73xiRZ0LN6oi_GlFaH3xuQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGf1n1c9rH9WOH9HyeVDO6H4iqRums0ThCS_JkFUT0l_QLJw/viewform
mailto:pediatriasabadellnord.mn.ics@gencat.cat
https://web.sabadell.cat/images/JOVES/AgendaJove/Cartell_psicoedu_Oriac_14_16_rev.pdf
mailto:pediatriasabadellnord.mn.ics@gencat.cat
https://web.sabadell.cat/images/JOVES/AgendaJove/Cartell_psicoedu_Concordia_12_14_rev.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O3-qeV4PUWk
https://www.youtube.com/watch?v=O3-qeV4PUWk
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/habitatge/assessorament-en-linia-habitatge/
https://fp.gencat.cat/ca/acreditacio/


iFEST
Nova edició de l’iFEST, un programa d’emprenedoria adreçat a joves 
que vulguin fer aportacions innovadores des de la ciència i la 
tecnologia. 
Aquest programa es durà a terme entre els mesos de gener i maig 
Més informació 

7 de febrer - Dia de la Internet Segura

11 de febrer - Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència

14 de febrer - Dia Europeu de la Salut Sexual i Reproductiva

20 de febrer - Dia Mundial de la Justícia Social

AMORS ON FIRE! 2023
La Mostra FIRE!! de cinema LGTBI de Barcelona torna al CCCB per cinquè any 
amb Amors on FIRE!! per oferir els millors títols programats al festival al llarg 
de les darreres edicions.
Hi ha films per joves que poden ser molt interessants per treballar els drets 
LGTBIQ+
Activitat gratuïta amb reserva
Termini: del 10 al 12 de febrer al CCCB 
Més informació

També et 
pot 
interessar

El cartell d'aquest mes ha estat creat per la Marina Justo, 

alumna de l'Escola Illa (Sabadell)

@emejotaink

Recurs 
os

Altres

SPACE CAMP 
El Campament Espacial Europeu és un campament d’estiu que tindrà lloc 
l’estiu del 2023 a Andøya Rocket Range, Noruega.
Hi poden participar estudiants de secundària de tot el món, interessats/des 
en l’espai i la ciència, i amb formació en física i matemàtiques. 
Requisits: Els/les participants de han de tenir entre 17 a 20 anys (nascuts/des 
entre l’1 de gener de 2003 i 31 de desembre de 2006), dominar l’anglès i sentir 
passió per la ciència
Termini: 13/02/23
Més informació

EXPOSICIÓ
"Enciclopèdia de dones" 
L’exposició posa en valor el nom i el treball de dones investigadores, científiques, inventores, creadores i pensadores 
que han destacat en l’àmbit industrial i de recerca, on tradicionalment la figura masculina ha copat el 
protagonisme. L’objectiu, per tant, és donar visibilitat al col·lectiu femení de l’àmbit científic per mitjà de dones que 
han estat clau
Del 2 al 27 de febrer al Casal Pere Quart 
Entrada gratuïta 

https://empresa.gencat.cat/ca/detalls/noticies/noticia-emprenedoria-80
https://empresa.gencat.cat/ca/detalls/noticies/noticia-emprenedoria-80
https://joventut.diba.cat/documents/dia-de-internet-mes-segura-recursos-per-treballar-amb-joves
https://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/amors-on-fire-2023/240626
https://www.instagram.com/emejotaink/
http://www.eurodesk.es/program/campamento-espacial-europeo

