
     

                                                                                                                                                                        
  

 
 

AGENDA JOVE ABRIL 2020 
 

ACTIVITATS ESTABLES/TRIMESTRALS                      
(De moment, totes les activitats queden suspeses a causa del covid-19) 

 
 

ACTIVITATS PUNTUALS  
(De moment, totes les activitats queden suspeses a causa del covid-19) 

 
 

ACTIVITATS online AGENDA ABRIL 2020  
(Actives a les xarxes durant el confinament pel covid-19) 

 
Durant aquestes setmanes de confinament et presentem algunes activitats que 
pots fer sense sortir de casa. Estigues atent/a a les xarxes i a l’instagram dels 
Espais Joves de la ciutat  ja que les anirem actualitzant cada dia!  
I recorda...#joemquedoacasa 
 
 
ESPAI JOVE CAN PUIGGENER                                                     @espaijovecan  
Activitats diàries al seu instagram (tallers, connexions en directe, sessions de manteniment 
físic, enquestes...) 
Participa en el gran repte que cada dia proposarà un dels Espais Joves  
Atenció perquè aquest espai jove us proposarà un repte cada dimarts!  
 
DILLUNS TARDA 
Cinefòrum a les 17 h 
 
DIMARTS MATI      DIMEDRES MATI 
Reptes Espai Jove a les 12 h    Taller de cuina 
DIMARTS TARDA     DIMECRES TARDA 
Condició f’ísica a les 17:30 h    Tornejos de parxís i UNO 
       Quiz 19 
 
DIJOUS MATI      DIVENDRES MATI 
Votació pel·lícula     Recomanació d’una pel·lícula 
DIJOUS TARDA     DIVENDRES TARDA 
Condició f’ísica a les 17:30 h      
 
ESPAI JOVE CAN RULL                                                            @espaijovecanrull 
Activitats diàries al seu instagram (tallers, connexions en directe, sessions de manteniment 
físic, enquestes...) 
Participa en el gran repte que cada dia proposarà un dels Espais Joves  
Atenció perquè aquest espai jove us proposarà un repte cada dilluns! 
 
 
 



     

                                                                                                                                                                        
  

 
DIMARTS MATI      DIMEDRES MATI 
Esport  + Reptes Espai Jove    Esport + Reptes Espai Jove 
DIMARTS TARDA     DIMECRES TARDA 
Parlem de...      Tornejos de parxís i UNO 
Quiz 19       Quiz 19 
 
DIJOUS MATI      DIVENDRES MATI 
Esport  + Reptes Espai Jove    Esport 
DIJOUS TARDA     DIVENDRES TARDA 
Què podem fer aquests dies a casa?    Directe amb preguntes i respostes 
Quiz 19 
 
ESPAI JOVE LA CREU DE BARBERÀ (LUDOJOVE)       @espaijove.somludo_jove 
Activitats diàries al seu instagram (tallers, connexions en directe, sessions de manteniment 
físic, enquestes...) 
Participa en el gran repte que cada dia proposarà un dels Espais Joves  
Atenció perquè aquest espai jove us proposarà un repte cada dijous!  
 
ESPAI JOVE PANDORA                                                                @jovespandora 
Activitats diàries al seu instagram (tallers, connexions en directe, sessions de manteniment 
físic, enquestes...) 
Participa en el gran repte que cada dia proposarà un dels Espais Joves  
Atenció perquè aquest espai jove us proposarà un repte cada divendres!  
 
ESPAI JOVE DOCTOR PLANS                                         @espaijove_doctorplans 
Activitats diàries al seu instagram (tallers, connexions en directe, sessions de manteniment 
físic, enquestes...) 
Participa en el gran repte que cada dia proposarà un dels Espais Joves  
Atenció perquè aquest espai jove us proposarà un repte cada dimecres!  
 
ESPAI OBERT 
Cada vespre intentarem dedicar una estona a mantenir una relació directa amb els joves, 
realitzant diferents preguntes de com els hi anat el dia, o com s’han sentit . L’objectiu és que 
puguin expressar-se i puguem continuar fent un seguiment tant de manera grupal com 
individual amb aquells joves que ho necessiti 
 
ASSESSORAMENT ACADÈMIC LABORAL 
Malgrat que l’espai no està obert, el reforç escolar encara està actiu i  si algun jove té la 
necessitat, suport o ajuda escolar, a traves de trucada via Instagram estarem disposades a 
donar-li un cop de mà 
 
ACOMPANYAMENT 
Fem èmfasis en que estem a la disposició dels joves per qualsevol dubte o consulta de caire 
tant social, com personal i que els hi donarem tot el suport i ajuda que estigui al nostre abast. 
 
RUTINES 
A més també penjarem diferents rutines fàcils de esport, perquè els joves puguin realitzar a 
casa i fomentar l’activitat física durant aquest confinament 
 
 
 
 
 
 



     

                                                                                                                                                                        
  

 
 

ALTRES ACTIVITATS online AGENDA ABRIL 2020  
(Actives a les xarxes durant el confinament pel covid-19) 

 
CONCURS DE FOTOGRAFIA 
Anima’t i participa al concurs de fotografia digital 
Data límit per participar-hi 02-04-2020 
+info https://www.print-pez.com/index.php/producto/concurso-de-fotografia-digital-quedate-
en-casa/ 
  
CINEMA, MUSICA I MÉS 
Aquí tens diversos enllaços on trobar activitats online gratuïtes, recorda que a les nostres 
xarxes anirem actualitzant totes les activitats que puguin ser del vostre interès 
 
Diverses propostes culturalshttps://www.rac1.cat/cultura/20200314/474115231060/cultura-
casa-online-oferta-musica-cinema-museus-llegir.html 
L’espectacle continua a Sabadell http://sabadell.cat/ca/destaquem-cultura/138608 
Còmics gratuïts https://vercomics.com/ 
Sessions de DJs https://www.youtube.com/channel/UC3uRbnBMTtS9l4tlsLcl1Mw 
T’agrada la ciència? http://aula141.cat/ 
Pelis i sèries 
https://www.naciodigital.cat/noticia/198276/expliquem/trobar/series/cinema/videojocs/llibres/gr
atis/entretenir-te/aquests/dies/casa 
Fem exercici? Gym virtual http://gymvirtual.com 
 
RECURSOS MOBILITAT INTERNACIONAL #desdecasa: 
Bloc de Fran Zabaleta: visita virtualment llocs emblemàtics representatius de totes les etapes 
històriques. 
 Google Arts&Culture: explora amb l'Street View des de les piràmides d'Egipte al Taj Mahal i, 
si disposes d'ulleres de realitat virtual, hi ha tours en 3D! 
Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya: accedeix a recorreguts virtuals arqueològics, 
arquitectònics i museístics de Catalunya. Una bona oportunitat per conèixer la Sagrada 
Família... 
Museu del Prado: apropa't a les obres mestres del museu madrileny amb un sol clic. 
Museu del Louvre: visita en línia les col·leccions de l'increïble museu de París sense moure't 
del sofà! 
Mou-te Abril 2020 Tot i les circumstàncies actuals, que ens obliguen a limitar els nostres 
moviments, la nostra revista de mobilitat internacional (per ara, en temps de confinament) 
continua oferint propostes d'interès per a les joves dels diferents municipis. 
 
IMAGINA UN AMOR 
L’Associació d’escriptors en llengua catalana convoca aquest concurs literari en narrativa en 
llengua catalana que té com a objectiu promoure la creació literaria entre el jovent i el seu 
entorn al voltant de la temática LGBTI  
Termini: 10 de maig 
+ info i bases: https://www.escriptors.cat/sites/default/files/inline-files/imagina-un-amor-aelc-
2020.pdf  

 
 

#espaisjovesacasa   #sabadellquedatacasa   #joemquedoacasa 
 


