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ACTIVITATS AGENDA JOVE ABRIL 2021 
 
Els Espais Joves segueixen oberts, però degut a les noves mesures de contenció de la covid 19, us 
recomanem que contacteu amb ells per possibles canvis en les activitats programades.    
 

Són grups reduïts, ja que s’han d’adaptar els grups de convivència i l’aforament és limitat. És per 
això que caldrà inscripció prèvia en totes les activitats. 
 
Per saber quines activitats hi ha programades, possibles canvis i per més informació, contacta 
directament amb els Edes dels seus canals. 
 
ESPAI JOVE CAN PUIGGENER                                                    @espaijove_can_puiggener  

Consulta les activitats que tenen programades a través de les seves xarxes 

INTERNET 
Espai per als joves, on disposen d’ordinadors amb connexió a Internet, per fer deures i/o oci 
Dimarts i dijous de 17.30 a 20 h 
Cal inscripció prèvia 

 
CINEMA 
Veurem una pel·lícula i/o series i farem reflexió grupal 
Divendres, a partir de les 17.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
SALA RELACIONAL 

Espai relacional, on trobareu jocs i activitats per a joves 
De dilluns a dijous de 17.30 a 20 h 
Cal inscripció prèvia 
 
TALLER DE BALL 

Taller de ball pels joves de l’Espai 
Dimecres, de 18 a 19 h 

Cal inscripció prèvia 
 
REFORÇ BATXILLERAT 
Reforç als joves que fan Batxillerat 
Dimecres, de 18 a 19 h 
Cal inscripció prèvia 

 
TALLER MANUAL 
Taller de manualitats 
Dimecres, de 18 a 19 h 
Cal inscripció prèvia 
 
DEBAT 

Debat sobre diferents temes que proposen els/les joves 
Dilluns, de 18 a 19 h 
Cal inscripció prèvia 

 
I TAMBÉ... 
TARDES D’ESPORT A LA PISTA 
Activitats esportives, lúdiques i culturals a les Pistes de Can Puiggener 

Dimarts, dimecres i dijous de 18 a 20 h 
Cal inscripció prèvia 
 
 
 

https://www.instagram.com/espaijove_can_puiggener/
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ESPAI JOVE CAN RULL                                                                              @espaijovecanrull 
Consulta totes les activitats que tenen programades a través de les seves xarxes ja que, aquest 
mes,  es possible que hi hagi algun canvi de programació 
 

TARDA PEL TEU FUTUR #TARDAFUTUR 
Espai dedicat a realitzar els deures, aprendre tècniques d’estudi, resoldre dubtes i estudiar 
De dilluns a dijous de 16:30 a 18 h  
Cal inscripció prèvia  
 
TALLER D’ANGLÈS #ANGLESMOLA 
Coneix un altre idioma d´una manera diferent: gaudint d’activitats de l’Espai Jove! 

Dilluns, de 18 a 19.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 

TARDA DE JOCS DE TAULA #JOCSTAULAEJ 
Apropa´t am món dels jocs de taula aprenent a jugar en equip amb una infinitat de jocs! 
Dimarts, de 18 a 19:30 h 
Cal inscripció prèvia 

 
TARDA LILA #TARDALILAEJ 
Per saber més sobre el feminisme a través de cinefòrums, debats i... més! 
Dimecres, de 18 a 19.30 h  
Cal inscripció prèvia 
 

ESPAI I ESPORT #EJESPORT 
A moure el “Body”!! juguem a ping pong, fem jocs d’orientació, marxem al bosc i molt més! 
Dijous, de 18 a 19.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
ENS TROBEM PEL BARRI! #FEMBARRIEJCANRULL 
Creem un documental sobre el nostre barri, Can Rull. Fem entrevistes, investiguem els inicis del 

barri, etc... 
Divendres, de 16:30 a 19:30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
I TAMBÉ... 
ÈXIT ACADÈMIC 
Reforça’t en aquelles matèries que més ho necessites 

Dimarts i dijous de 17.30 a 19.30 h  
Cal inscripció prèvia 
 
PISTA VERMELLA 
Tardes d’esport al barri dels Merinals 
Dimarts, dimecres i divendres de 18 a 20 h 

Cal inscripció prèvia 
 
ESPAI JOVE LA CREU DE BARBERÀ (LUDOJOVE)                         @espaijove.somludo_jove 

ESPAI DE TROBADA I JOCS DE TAULA 

Espai relacional, on trobareu jocs i activitats per a joves 
Dilluns i dimecres de 17.30 a 20.15 h. Grup 1 
Dimarts i dijous de 18 a 20.15 h. Grup 2 
Divendres de 17.30 a 20.15 h. Grup 3 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari a l’Espai Jove) 
 

 
 
 

https://www.instagram.com/espaijovecanrull/
https://www.instagram.com/espaijove.somludo_jove/
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SUPORT A L’ESTUDI 
Espai dinamitzat de suport a l’estudi 
Dilluns, dimecres i divendres de 16 a 17.30 h. Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari a l’Espai Jove). 
Grup reduït 

 
REFORÇ A L’ESTUDI 
Servei de RE 
De dilluns a divendres de 16 a 20.30 h (torns) 
Cal inscripció prèvia. Grup reduït 
 
TALLER DE PROMOCIÓ MUSICAL 

Activitat d’iniciació de guitarra, baix, teclat i bateria 
Dilluns, de 18.30 a 20.30 h 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari a l’Espai Jove). Grup reduït 

 
EXPRESSIÓ CORPORAL 
Divendres, de 17 a 19.30 h 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari a l’Espai Jove). Grup reduït 

 
TALLER D’HORT URBÀ 
Dilluns i dijous de 17.30 a 18.30 h 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari a l’Espai Jove). Grup reduït  
 
I A MÉS... 

VII FESTIVAL JUVENIL MICROCURTS Disricte 6 
Concurs impulsat per la Ludojove Margarita Bedós, punt Òmnia i l’Institut Ribot i Serra. Els seu 
objectiu és l’expressió cultural i artística dels Joves vinculats al territori.  
Tens temps fns el 20 d’abril per participar-hi 
+ info i bases 
 
ESPAI JOVE PANDORA                                                                                     @jovespandora 

Espai d’accés lliure, obert i participatiu per sentir-se a gust i conèixer gent 

Els grups estaran dividits en dues franges d’edat: 

 1er grup de 12 a 14 anys 
 2on grup de 14 a 16 anys 
 3er grup més grans de 16 anys 
 4rt grup més grans de 18 anys 

 
REFORÇ 
Espai destinat al suport escolar i les tècniques d’estudi 

De dilluns a divendres de 16 a 18 h 
Cal inscripció prèvia 
 
FUTBOL 
De dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 h. Grups tancats 
Grup 1: dimarts i dijous  

Grup 2: dilluns, dimecres i divendres  

Grup 3: dilluns i dimecres  
Equip femení: dilluns, dimecres i divendres 
Cal inscripció prèvia 
 
MULTIESPORTS 
De dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 h 

Grup 1: dimarts, dijous i divendres 
Grup 2: dilluns, dimecres i divendres 
Grup 3: dimecres i divendres. Cal inscripció prèvia 

https://web.sabadell.cat/images/JOVES/AgendaJove/Bases-del-Festival-de-MicroCurts-Districte-6-2021.pdf
https://www.instagram.com/jovespandora/


 

  
4 

 
CUINA 
Taller destinat a elaborar receptes i a generar hàbits d’higiene i salut 
Grup 1: dilluns, dimecres i divendres de 18 a 20 h 

Grup 2: dimarts de 18 a 20 h 
Grup 3: dijous de 18 a 20 h Cal inscripció prèvia 
TALLER DE MANUALITATS 
Espai vinculat a la realització de tallers manuals 
Grup 1: dilluns, dimecres i divendres de 18 a 20 h 
Cal inscripció prèvia 
 

TRIBU 
Taller de jocs i dinàmiques amb l’objectiu de treballar la comunicació entre els i les joves i la 
cohesió de grup 

Grup 1: dimecres i divendres de 18 a 20 h 
Grup 2: dijous de 18 a 20 h 
Grup 3: dimarts de 18 a 20 h 
Cal inscripció prèvia 

 
ESPAI FEMENÍ 
Espai destinat a treballar amb les noies diferents aspectes segons les problemàtiques/inquietuds 
que es vagin detectant mitjançant la realització de tallers puntuals 
Dijous de 18 a 20 h 
Cal inscripció prèvia 

 
GRUP AUTÒNOM +18 
Grup de continuïtat format per joves vinculats amb anterioritat a l’Espai jove per tal de treballar 
l’autonomia, la convivència i altres aspectes de l’etapa adulta 
Grup 4: dimarts de 15.30 a 19.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 

ESPAI JOVE DOCTOR PLANS                                                                  @espaijove_doctorplans 

ESPAI DE TROBADA 
Espai d’accés lliure, obert i participatiu per sentir-se a gust i conèixer gent, amb: 

 Zona de treball de grup amb connexió wifi: per estudiar, fer els deures o parlar 
 Pista de jocs: ping-pong, bitllar, jocs de taula i torneigs 
 Espai per relaxar-se, passar-ho bé, escoltar música i compartir 
 Projector: proposa música o pel·lícules! Pots venir amb més amics 

Segueixen formant grups estables i reduïts amb dos torns: 
- De 16.30 a 18.30 h o bé de 18.30 a 20.30 h 

 

ESPAI DE DEURES 
De dilluns a divendres 
Grup 1: de 16.30 a 18.30 h  
Grup 2: de 18.30 a 20.30 h  
Cal inscripció prèvia  
 

ESPAI RELACIONAL 

Espai per relaxar-se, passar-ho bé, escoltar música i compartir 
De dilluns a divendres 
Grup 1: de 16.30 a 18.30 h 
Grup 2: de 19.15 a 20.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 

 
 
 

https://www.instagram.com/espaijove_doctorplans/
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ALTRES ACTIVITATS PROGRAMADES 
 
6 d’ABRIL 

CUINA: RECEPTES DEL MÓN. EGIPTE 
Activitat destinada a ensenyar tècniques culinàries als joves i a tenir una dieta equilibrada 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 

 
7 d’ABRIL 

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ 
Activitat adreçada a aprendre tècniques bàsiques per relaxar-nos abans d’un examen, a l’hora de 

dormir o per desactivar el nostre cos en moments puntuals 

De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
8 d’ABRIL 

EL DAU DE LES INQUIETUDS 
A partir d’un dau que hem creat, parlarem de temes que preocupen als/les joves de forma aleatòria. 
Els/les joves llençaran el dau, amb sis temes possibles (sexe, drogues, igualtat de gènere, alcohol i 
begudes energètiques, relacions de parella i el nostre futur) i es treballarà el tema que surti 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 

Cal inscripció prèvia 
 

CURTMETRATGES DEL MECAL 
Dins del Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona sessió especial on es 
projectaran sis curtmetratges de ficció procedents de França, Països Baixos, Alemanya i Espanya. 
A les 20 h a l’Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu 
Preu: 5 euros 
+info 
 
9 d’ABRIL 

TÈCNIQUES D’ESTUDI 
Aprenem a esquematitzar apunts, per facilitar l’estudi 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
12 d’ABRIL 

MUSICOTERÀPIA 
Activitat per a promoure i facilitar la comunicació 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 

Cal inscripció prèvia 
 
13 d’ABRIL 

JOCS DE TAULA 

Activitat per fomentar la cohesió de grup i generar un bon clima grupal 

De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
14 d’ABRIL 

MUSICOTERÀPIA 
Activitat per a promoure i facilitar la comunicació 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 

 

https://lestruch.sabadell.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=3426&Itemid=113
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PARLEM DE... 
Aquest dimecres, parlem d’ addicció i pantalles amb en Xavi Polo (psicòleg) 
A les 18 h a l’Instagram de l’Oficina Jove @sbdjove 

Si tens preguntes o dubtes ens els pots enviar via MP o al correu electrònic oficinajove@ajsabadell.at  
 
15 d’ABRIL 

EL DAU DE LES INQUIETUDS 

A partir d’un dau que hem creat, parlarem de temes que preocupen als/les joves de forma aleatòria. 
Els/les joves llençaran el dau, amb sis temes possibles (sexe, drogues, igualtat de gènere, alcohol i 
begudes energètiques, relacions de parella i el nostre futur) i es treballarà el tema que surti 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 

16 d´ABRIL 

RECICLATGE 
Activitat amb l’objectiu de fomentar el reciclatge amb accions quotidianes, més enllà de l’Espai Jove 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 

Cal inscripció prèvia 
 
17 d’ABRIL 

OVEJA NEGRA. CIRC (de Duo Laos) 
Vet aquí, una peça que s’inspira en els duets acrobàtics que es feien entre el 1920 i el 1950, marcats 
per l’humor i que alhora ens explica la història d’una artista de circ que vol escapar del seu destí: 
haver de deixar la pista i veure’s relegada a fer d’ajudant. 
A les 19 h a la Vela de l’Estruch 
Espectacle gratuït 
+info 

 
18 d’ABRIL 

GRAN RESERVA. CIRC (de Rhum & Cia) 

Caldo especial, amb cos, mescla de tot tipus de varietats autòctones i un bouquet amb les millors 
bromes i molt ben desequilibrat. 
A les 18 h al Teatre Principal 
Preu: 10 euros 
+ info 
 
19 d’ABRIL 

TALLER DE SANT JORDI 
Activitat destinada a realitzar manualitats per Sant Jordi a redactar un petit escrit per la realització 
d’un concurs dintre de l’Espai Jove 

De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
20 d’ABRIL 

TALLER DE CUINA. FEM FLAMS 
Activitat destinada a ensenyar tècniques culinàries als joves i a tenir una dieta equilibrada 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 

Cal inscripció prèvia 
 
21 d’ABRIL 

MUSICOTERAPIA 
Activitat per promoure i facilitar la comunicació 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 

Cal inscripció prèvia 
 
 

mailto:oficinajove@ajsabadell.at
https://lestruch.sabadell.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=3413&Itemid=113
https://lestruch.sabadell.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=3414&Itemid=113
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22 d’ABRIL  

RECICLATGE 
Activitat amb l’objectiu de fomentar el reciclatge amb accions quotidianes, més enllà de l’Espai Jove 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans. Cal inscripció prèvia 
 
23 d’ABRIL 

TALLER DE SANT JORDI 
Activitat destinada a realitzar manualitats per Sant Jordi a redactar un petit escrit per la realització 
d’un concurs dintre de l’Espai Jove 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 

 
FESTIVAL MICROCURTS DISTRICTE 6è 
Activitat d’exhibició de Microcurts i entrega de premis 

Confirmar horaris a l’Espai Jove Ludojove 
Cal inscripció prèvia (fitxa d’usuari a l’Espai Jove). Grup reduït 
 
ACTIVITAT DE SANT JORDI 

Es faran activitats amb tots els grups bombolla relacionades amb aquest dia 
Confirmar horaris a l’Espai Jove Pandora 
Cal inscripció prèvia 
 
26 d’ABRIL  

TALLER DE CUINA. Recepta a determinar 
Activitat destinada a ensenyar tècniques culinàries als/les joves i a tenir una dieta equilibrada 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 

27, 28 i 30 d’ABRIL 

TALLER D’ASSESSORAMENT ENVERS LES PANTALLES 
Activitat destinada fer conèixer l’ús envers les pantalles 

Confirmar horaris a l’Espai Jove Ludojove 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari a l’espai Jove). Grup reduït 
 
27 d’ABRIL 
XERRADA: HIGIENE PERSONAL 
En aquesta activitat parlem amb els/les joves sobre quina seria la higiene adequa de cada part del 
cos 

De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
28 d’ABRIL 

TALLER SOBRE EGIPTE 
Activitat amb l’objectiu d’apropar-nos a altres cultures 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
29 d’ABRIL 

TALLER DEL DIA DE LA MARE 
Activitat destinada a la realització d’un detall pel dia de la mare 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans  

Cal inscripció prèvia 
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30 d’ABRIL 

EL DAU DE LES INQUIETUDS 
A partir d’un dau que hem creat, parlarem de temes que preocupen als/les joves de forma aleatòria. 
Els/les joves llençaran el dau, amb sis temes possibles (sexe, drogues, igualtat de gènere, alcohol i 
begudes energètiques, relacions de parella i el nostre futur) i es treballarà el tema que surti 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans. Cal inscripció prèvia 
 
NO EM DIGUIS REINA (Companyia Diversitat teatral) 

Ha arribat el dia de la inauguració. Una sèrie d’esdeveniments ens abocaran als suburbis d’un país 
habitat per personatges que funcionen amb una lògica absurda i despietada. Viatjarem amb ells a 
través d’un món que gira al voltant dels cercles viciosos del poder. 
A les 20 h a l’Estruch, Fàbrica de creació de les Arts en Viu 
Preu: 5 euros 
+info 

 

 TAMBÉ ET POT INTERESSAR  
 

CONVOCATORIES OBERTES  

BEQUES NN FUTURE MATTERS 2021-2022 
Nationale-Nederlanden convoca 50 beques per a estudis de màster en les àrees de finances, 
economia, gestió de riscos, data science, emprenedoria i tecnologies de la informació i comunicació. 
Un programa que ofereix als/les estudiants seleccionats l’oportunitat de completar un programa de 

màster als Països Baixos. 
Data límit: 2 d’abril de 2021 
+info 
 
BEQUES BOGLIASCO 
La Fundació Bogliasco convoca 50 beques d’investigació artística i cultural per la primavera de 2022. 

La finalitat d’aquestes beques es el foment del treball en un context internacional, multiligue i proper 
d’artistes i acadèmics que es vulguin beneficiar d’un intercanvi creatiu 
Data límit: 15 d’abril de 2021 
+ info 
 
La UB OBRE LES INSCRIPCIONS PER OPTAR ALS PREMIS ALS MILLORS TREBALLS DE 
RECERCA DE BATXILLERAT 

La Universitat de Barcelona ja ha obert les inscripcions perquè els estudiants que durant el curs 
2020-2021 hagin obtingut una nota igual o superior a 8,5 en el Treball de Recerca de Batxillerat 
puguin optar als Premis UB-Santander, que guardonaran els autors, individuals o col·lectius, dels 
millors 80 treballs que es presentin 
Data límit: 16 d’abril  
 
BEQUES DIPLOCAT PER REALITZAR ESTUDIS INTERNACIONALS EL CURS 2021-2022 

Dirigides a graduats/es universitaris/àries que tinguin interès a especialitzar-se en les relacions 
internacionals i la integració europea a realizar a qualsevol país del món, fora de l’Estat espanyol. 
Data límit: 20 d’abril de 2021 
+ info 

 
BEQUES AIE PER A ESTUDIS MUSICALS 2021-2022 

Beques de formació o ampliació d’estudis musicals i d’alta especialització destinades a alumnes 
d’estudis musicals de grau mig o superior o a professionals de la música en actiu 
Data límit: 23 d’abril 
+info 
 
 
 

https://lestruch.sabadell.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=3428&Itemid=113
http://www.eurodesk.es/program/becas-nn-future-matters-2021-2022
http://www.eurodesk.es/program/becas-bogliasco
https://www.ub.edu/futurs/premis-treballs-de-recerca
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20538_Beques-per-realitzar-estudis-internacionals-per-al-curs-academic-2019-20120-DIPLOCAT
https://www.aie.es/formacion/becas-aie/
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BEQUES AVENIR destinació FRANÇA curs 2021-2022 

Beques destinades a estudiants amb residència a espanya que estudiaran nivells superiors a França 
durant el curs acadèmic 2021/2022, ja sigui en el marc d’una mobilitat individual (tot un grau o 
Màster a França o un Doctorat en co-tutela), d’un doble diploma franco-espanyol o d’una mobilitat 
Erasmus+ 
Data límit: 16 de maig de 2021 
+info 
 

 

FORMACIÓ 
 
Ja pots consultar les dates de preinscripció per el curs 
2021/2022 

 
Si necessites més informació pots contactar amb 
nosaltres i demanar cita per una orientació educativa 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
MOBILITAT 
 

MOU-TE! Abril 

D'aquest nou número destaquem:  
- L'obertura de les inscripcions per participar d'un camp de treball a l'estiu. 
- Beques per cursar estudis musicals a l'estranger 
- Pràctiques remunerades a la Comissió Europea 
- Voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat a Croàcia 
 
Si necessites més informació, demana cita prèvia amb la nostra assessora de Mobilitat 
Internacional. Ara ho pots fer presencialment els dimecres de 16 a 18 h, o via on-line, tu tries! 
Tel. 93 745 33 01 o via whatsapp al 689 32 19 45 oficinajove@ajsabadell.cat i via M.P a instagram 

@sbdjove  
 
PRÀCTICUM ODISSEU 
Un any més, el Pràcticum Odisseu es posa en marxa, proporcionant als estudiants de les 
universitats catalanes la possibilitat de realitzar pràctiques remunerades durant els mesos 
d’estiu en empreses i institucions ubicades en zones rurals. 

Ajuts @Pro_Odisseu per al retorn i la inserció dels joves en el medi rural 
Enviament de candidatures fins al 19 d’abril 
+info 
 
INTERCANVI ERASMUS PER A JOVES EMPRENEDORS 
Aquest programa ajuda als aspirants a empresaris europeus a adquirir les habilitats necessàries per 
crear i/o dirigir amb èxit una petita o mitjana empresa a Europa. Els nous emprenedors adquireixen 

i intercanvien coneixements i idees de negoci amb empresaris experimentats amb qui conviuen i 

https://www.dialogo.es/images/Listado_Becas_AVENIR_Destino_Francia_2021-2022_a_15_de_marzo.pdf
https://web.sabadell.cat/images/JOVES/Destaquem/2021_Mou-te_Abril.pdf
mailto:oficinajove@ajsabadell.cat
https://www.instagram.com/sbdjove/
http://secure-web.cisco.com/1Yvdaf3WT8wydqntRRmvXpfp9qLZFxZLVw2y-t_LH5bqxMOj3JJvh1TYrXlgr3l2uxyNHFjSK2LsK6X1-D5Jhtry2INFO1jZ5P_CE_T0WsnLaXPHP2nvrtTlhhvGVWwMU1dW4uVeZmr5tp0bbNW2qfQdy_wAuWSWPys2ayayw7sNOzo4vvgQ9ycLbFNjzgQO_H8GoAk-BTRpjD4galaMaODvLdNmmqy3rMUJinaSFinqUDiORzNf8YjbplVsJPLxUWkB2kbx2HSr97BFnfijBZzBGllLp4HhvbDMC8Bkq5bnugInFcjNYbLYaVu2Ago1TKGil1NUEbJ3ufSPg40cPxoQBYKpNZGD6pjM-zGiS4aYFt87TJEpXnu93AIXp-DfY6gcCsp7G0XZWRS63rq973g/http%3A%2F%2Fwww.odisseujove.cat%2Fpracticum%2F
http://www.odisseujove.cat/practicum/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
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col·laboren durant períodes d’entre 1 i 6 mesos. L’estància està parcialment subvencionada per la 
Comissió Europea. 
Data límit: 31 de desembre de 2021 
+info 

 
CAMPS SOLIDARITAT  2021 
AGERMANAMENT AMB EL POBLE SAHRAUÍ 
Vols conèixer de primera mà el poble sahrauí, la seva cultura i la seva lluita?  
Del 19 al 29 d’octubre forma part d’aquesta iniciativa internacional!  
Tens temps fins el 30 d’abril de 2021 
+info i requisits  

 
GUIES DE MOBILITAT INTERNACIONAL, descarrega-
les! 
 
Trobaràs les guies del Cos Europeu de Solidaritat, Estudiar i 
treballar a l’estranger així com la guia d’Eurodissea i 
pràctiques 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
REOPEN 
Has de viatjar a la Unió Europea en el context de la COVID19 i tens dubtes sobre com afecta a la 

teva mobilitat?  
Aquesta pàgina recull en un mapa la situació sanitària dels països de la UE i les diferents 

restriccions de mobilitat amb un codi de colors (verd, groc i vermell). Et permet seguir la evolució 
de la situació del COVID i proporciona informació sobre les restriccions en vigor, en particular sobre 
els requisits de quarantena i proves als viatgers, així com d'aplicacions de rastreig de covid i alertes. 
Aquesta pàgina pot ajudar-te a planificar el teu viatge per Europa.  
Si tens dubtes, consulta la nostra assessoria de Mobilitat Internacional!!! +info 

 

TREBALL 
 
TREBALL PER OCUPACIONS 
Eina que et pot ajudar a orientar la teva vida laboral +info 
 
BORSES DE TREBALL 
Consulta les ofertes de Sabadell Treball   

Consulta les ofertes de treball de Feina Activa  
 

CONCURSOS 
 
CONCURS RETALLS DE VOLUNTARIAT 
Participa a la segona edició del concurs de relats i il·lustracions sobre voluntariat del SCI Catalunya! 
Treu l’esperit artístic que portes dins i participa-hi amb un relat curt o una il·lustració. Pots aconseguir 
la participació gratuïta a un camp de treball! 

Tens temps fins el 24 d’abril 
+info i bases 
 

http://www.eurodesk.es/program/intercambio-erasmus-para-jovenes-emprendedores
https://web.sabadell.cat/images/JOVES/programes/Convocatoria-Camps-de-solidaritat-2021_flyer-web.pdf
https://web.sabadell.cat/images/JOVES/programes/Convocatoria-Camps-de-solidaritat-2021_flyer-web.pdf
https://reopen.europa.eu/es/
https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/Treball-per-ocupacions/
https://www.sabadelltreball.cat/busques-feina
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home
https://www.scicat.org/noticies/retalls-de-voluntariat-concurs-relats-curts-illustracions-sci/
http://ejoventut.gencat.cat/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/fitxes_exteses/FE-Guies-mobilitat-internacional/arxius/Cos-Europeu-Solidaritat.pdf
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CONCURS JOVES I MOBILITAT 
Joves i Mobilitat” és un concurs amb el què el RACC pretén que els joves treballin aspectes de 
mobilitat sostenible i segura. El seu objectiu principal és promoure actituds que fomentin una 
mobilitat responsable 

Tens temps fins el 30 d’abril 
+info 
 
CERTAMEN ART JOVE DE POESIA SALVADOR IBORRA 
Convocat per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, l'Agència Catalana de la Joventut i 
l'Institut Balear de la Joventut i adreçat a joves escriptors d’entre 18 i 30 anys.Data límit: 4 de juliol 
de 2021 + info i bases 

 
HABITATGE  
Tota la informació, documentació i assessoria en línia sobre Habitatge al web Jove.cat 

 
RECOMANACIÓ DEL MES   
NOVEL.LA GRAFICA 
 

Moore, Alan i Bolland, Brian.Batman, La broma asessina. ECC Edicions, 2017 
 
“A Batman: La broma Assassina, l’autor aborda els orígens del millor supervillà 
del còmic, el Joker…i amb això canvia el món de l’Home Ratpenat per sempre” 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

EXPERIÈNCIES DE JOVENTUT ACTIVA EN TEMPS DE CONFINAMENT 
 
En aquest recull, es mostren 12 experiències de persones joves que es van implicar en accions de 

solidaritat, de manera individual, col·lectiva o a través 
d'associacions.  
 

Entre aquestes iniciatives i accions trobem: cangurs a famílies 
amb dificultats de conciliació de vida laboral i familiar; compres 
domiciliàries per a gent gran o depenent; suport a persones amb 
problemes de salut o mobilitat; activitats d’entreteniment; 
projectes artístics compromesos amb la comunitat, o impuls de 
xarxes de suport mutu 
El pots consultar en català, castellà, anglès i francès 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

#espaisjoves   #agendajove   #joves   #abril  

https://jovecat.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detalls/Noticia/Concurs-Joves-i-Mobilitat-00005
https://jovecat.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detalls/Noticia/Concurs-Joves-i-Mobilitat-00005
https://www.escriptors.cat/premis/certamen-art-jove-de-poesia-salvador-iborra
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/habitatge/
https://jovecat.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detalls/Noticia/experiencies_joventut_activa

