
     
 

                                                   

 

 

AGENDA JOVE GENER 2020 

 

ACTIVITATS ESTABLES/TRIMESTRALS 

 

 

ESPAI JOVE CAN PUIGGENER  

 
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 
Projecció de pel·lícules o sèries 
Divendres, a partir de les 17.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
ESPAI NOIES 
Espai per les noies de +12 anys 
Dimecres, de 17.30 a 20 h 
Cal inscripció prèvia 
 

ESPAI JOVE CAN RULL 

 
ESPAI DE TROBADA 
Espai Jove obert  
De dilluns a divendres de 16 a 20 h 
No cal inscripció prèvia 
 
ESPAI PING PONG 
Juguem a ping pong a l’Espai! 
Dilluns i dimecres de 16 a 20 h 
No cal inscripció prèvia 
 
ÈXIT ACADÈMIC 
Repàs escolar 
Dimarts i dijous de 17 a 20.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
BALL MODERN 
Taller de balls moderns 
Dimecres, de 16:45 a 18:45 h 
Divendres, de 18:30 a 19:45 h 
Cal inscripció prèvia 
 
 
 
 
 



     
 

                                                   

 

ESPAI JOVE LA CREU DE BARBERÀ (LUDOJOVE) 

 
ESPAI DE TROBADA I JOCS DE TAULA 
Espai relacional, on trobareu jocs i activitats per a joves 
De dilluns a divendres de 17.30 a 20.30 h 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari a l’Espai Jove) 
 
TAULA DE PROGRAMACIÓ ESPAI JOVE LUDOJOVE 
Espai de participació i propostes d’activitats “Comissió de joves” 
Dijous, a les 18 h 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari a l’Espai Jove). Grup reduït 
 
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) 
 
REFORÇ A L’ESTUDI 
Servei de reforç a l’estudi dirigit a grups de 5 persones, amb atenció personalitzada 
De dilluns a divendres de 16 a 20.30 h (torns) 
Cal inscripció prèvia. Complir requisits del programa CPI 
 
TALLER DE PROMOCIÓ MUSICAL 
Activitat d’iniciació de guitarra, baix, teclat i bateria 
Dilluns i dimecres de 18.30 a 20.30 h 
 
TALLER DE DIBUIX 
Activitat d’iniciació al dibuix 
Dijous, de 18.30 a 20.30 h 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari a l’Espai Jove) 
 
CRITTIC 
Activitat de disseny i creació digital 
Dimecres, de 18 a 19.30 h 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari a l’Espai Jove) 
 
TALLER K-POP 
Assaig lliure de balls 
Divendres, de 17.30 a 19.15 h 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari a l’Espai Jove) 

 

ESPAI JOVE PANDORA 

 
ESPAI OBERT 
Espai de trobada per als joves 
De dilluns a divendres de 17 a 20.30 h 
No cal inscripció prèvia 
 
REFORÇ 
Espai destinat al reforç escolar i les tècniques d’estudi 
De dimarts a dijous de 16 a 17.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
ENTRENAMENT FUTBOL, EQUIP CADET 



     
 

                                                   

Dimarts i dijous de 18.30 a 20 h. Cal inscripció prèvia 
 
ENTRENAMENT FUTBOL, EQUIP INFANTIL 
Dilluns i dimecres de 18.30 a 20 h. 
Cal inscripció prèvia 
 
ENTRENAMENT FUTBOL, EQUIP FEMENÍ 
Dilluns i dimecres de 17 a 18.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
ENTRENAMENT DE FUTBOL, EQUIP JUVENIL 
Dijous i divendres de 17 a 18.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
SALA D’ORDINADORS 
Espai lliure per utilitzar els ordinadors, ja sigui per navegar per internet, jugar a jocs de PC, 
mirar el correu electrònic, vídeos de YouTube, etc. 
De dilluns a divendres de 17.45 a 18.30 h 
No cal inscripció prèvia 
 
CUINA 
Taller destinat a elaborar receptes i a generar hàbits d’higiene i salut 
Dimecres, de 18 a 20 h grup 2 (joves de +15 anys) 
Dijous, de 18 a 20 h grup 1 (joves de 12 a 14 anys) 
Cal inscripció prèvia 
 
TALLER DE SKATE 
Taller destinat a la creació de rampes de skate per fomentar el treball manual, les habilitats i 
la cohesió de grup a través de l’interès comú 
Dilluns i dimecres de 17.30 a 18.30 h (grup 1 i grup 2) 
No cal inscripció prèvia 
 
TALLER DE MANUALITATS 
Espai destinat a l’elaboració i la creativitat 
Dimecres, de 18 a 20 h (grup 1) 
No cal inscripció prèvia 
 
TRIBU 
Taller de jocs i dinàmiques amb l’objectiu de treballar la comunicació entre els joves i la 
cohesió de grup.  
Dimarts, de 18 a 20 h (grup 1). No cal inscripció prèvia 
 
BREAK 
Espai destinat al ball, on es treballa tant coreografies com l’aprenentatge d’aquest estil de 
dansa urbana 
Divendres, de 18 a 20 h (grup 1 i grup 2) 
No cal inscripció prèvia 
 
FUTBOL OBERT 
Espai destinat a fer un torneig de futbol entre tots el joves de l’Espai 
Dijous i divendres de 18 a 20 h  
No cal inscripció prèvia 
 
ESPAI FEMENÍ 
Espai destinat a treballar amb les noies diferents aspectes segons les problemàtiques o 
inquietuds que es vagin detectant mitjançant la realització de tallers puntuals 



     
 

                                                   

Dilluns, de 18 a 20 h (grup 2). Cal inscripció prèvia 
 
FES LA TEVA 
Espai destinat a la preparació i realització de bromes, on treballem la creativitat i les relacions 
amb la resta de colles i d’agents que formen part de pandora a través de l’humor 
Dilluns, de 18 a 20 h (grup 2) 
Cal inscripció prèvia 
 
PROJECTE DE DECORACIÓ 
Espai destinat a l’elaboració d’un projecte de decoració de l’Espai Jove 
Dilluns i divendres de 18 a 20 h 
No cal inscripció prèvia 

 

ESPAI JOVE DOCTOR PLANS (Can Deu)  

 
ESPAI OBERT 
T’ofereix la possibilitat de gaudir del teu temps de lleure jugant al billar, al ping pong, jocs de 
taula o gaudir de la lectura entre d’altres. 
Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h 
No cal inscripció prèvia 
 
EMPENTA ESCOLAR 
S’ofereix suport als joves en les matèries que necessitin suport acadèmic 
Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16.30 a 17.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
BERENAR 
S’ofereix un àpat saludable a tots els/les joves que assisteixen a l’Espai a realitzar activitats 
Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 18.15 h (l’horari pot variar en funció de la 
programació prevista) 
Cal inscripció prèvia 
 
ASSESSORAMENT ACADÈMIC LABORAL 
S’ofereix assessorament individualitzat en diferents àmbits acadèmic laborals. Existeix la 
possibilitat d’acordar una data alternativa si s’escau 
Dimecres i divendres de 19.30 a 20.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

                                                   

 
 
 
 

 

RESUM D’ACTIVITATS PUNTUALS GENER 2020 

 
8 DE GENER 
JOCS POPULARS “Tria el teu joc preferit de taula i comparteix-lo” 
Activitat que té la finalitat de crear jocs grupals per apropar als joves de l’Espai i fer pinya, 
realitzant els seus propis jocs amb materials que se’ls proporcionarà 
De 18 a 19 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
9 DE GENER 
TALLER DE CUINA “ Hummus amb bastonets de pastanaga i bastons de pa” 
Activitat destinada a ensenyar tècniques culinàries als joves i a tenir una dieta equilibrada 
De 17.30 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
10 DE GENER 
INTERCANVI D’OBJECTES 
Intercanvi de tot allò que ja no fem servir a casa i que pot tenir una altre vida (roba, jocs, 
llibres, etc...). Aquesta activitat està relacionada amb tot allò que ens ha portat els Reis 
d’anys anteriors i que ja no fem servir. 
A les 17.30 h a l’Espai Jove Can Rull  
Cal inscripció prèvia 
 
TORNEIG DE BILLAR 
Torneig de billar amb classificacions 
De 18.30 a 20 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
13 DE GENER 
CUINA 
Taller de cuina destinat als joves de l’Espai 
Consultar hora a l’Espai Jove Can Puiggener 
Cal inscripció prèvia 
 
TORNEIG DE PING PONG 
Torneig de ping pong amb classificacions 
A les 17.30 h a l’Espai Jove Can Rull 
Cal inscripció prèvia 
 
TALLER DE CINEMA “Sèrie” 
Visualització d’una sèrie amb continguts educatius i resolutius amb la finalitat de crear debat 
social (Merlí) 
De 18 a 19.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
14 DE GENER 
PROJECTE “Juga sa, menja sa” 
Activitat destinada a facilitar un estil de vida saludable a través de la pràctica de l’esport i una 
bona alimentació 



     
 

                                                   

De 18 a 19.45 h a l’Espai Jove Doctor Plans. Cal inscripció prèvia 
 
 
15 DE GENER 
EDITA UNA FOTO 
Aprendrem a utilitzar aplicacions gratuïtes de telèfon on es pot editar fotos de qualsevol 
manera 
A les 17.30 h a l’Espai Jove Can Rull 
Cal inscripció prèvia 
 
JOCS POPULARS “Crear un futbolí” 
Activitat que té la finalitat de crear jocs grupals per apropar als joves de l’Espai i fer pinya, 
realitzant els seus propis jocs amb materials que se’ls proporcionarà 
De 18 a 19 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
16 DE GENER 
TALLER DE CUINA “ Natxos amb guacamole i formatge” 
Activitat destinada a ensenyar tècniques culinàries als joves i a tenir una dieta equilibrada 
De 17.30 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
17 DE GENER 
TORNEIG DE PING PONG 
Torneig de ping pong amb classificacions 
De 18.30 a 20 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
20 DE GENER 
BUTACA JOVE “HOLOCAUST” 
Veurem una pel·lícula relacionada amb l’Holocaust i posterior debat 
A les 17.30 h a l’Espai Jove Can Rull 
Cal inscripció prèvia 
 
TALLER DE CINEMA “Sèrie” 
Visualització d’una sèrie amb continguts educatius i resolutius amb la finalitat de crear debat 
social (Merlí) 
De 18 a 19.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
21 DE GENER 
PROJECTE “Juga sa, menja sa” 
Activitat destinada a facilitar un estil de vida saludable a través de la pràctica de l’esport i una 
bona alimentació 
De 18 a 19.45 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
22 DE GENER 
JOCS POPULARS ”Crear un futbolí” 
Activitat que té per finalitat crear jocs grupals per apropar als joves de l’Espai i fer pinya, 
realitzant els seus propis jocs amb materials que se’ls proporcionarà 
De 18 a 19 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
23 DE GENER 
TALLER DE CUINA “Pastís de pastanaga amb fruits secs” 



     
 

                                                   

Activitat destinada a ensenyar tècniques culinàries als joves i tenir una dieta equilibrada 
De 17.30 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans. Cal inscripció prèvia 
 
24 DE GENER 
CURSA ZOMBIE 
Cursa temàtica sobre els zombis per el centre de Sabadell i amb la participació de la resta 
d’Espais joves de la ciutat per tal de divertir-nos, conèixer altres joves i gaudir de la festa 
De 17 a 20 h al centre de Sabadell 
Cal inscripció prèvia als Espais Joves 
 
TORNEIG D’UNNO 
Torneig del joc de cartes Unno, amb classificacions 
De 18.30 a 20 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
27, 28, 29, 30 i 31 de GENER 
GRAN ESPAI JOVE 
Concurs a l’Espai on els/les joves hauran de conviure sense aparells electrònics i passant 
diferents proves. Cada dia hi haurà nominacions fins que divendres serà la gran final!  
A les 16 h a l’Espai Jove Can Rull 
Mes informació i inscripcions prèvies a l’Espai (estigues atent a l’Instagram...) 
 
27 DE GENER 
TALLER DE CINEMA “ Sèrie” 
Visualització d’una sèrie amb continguts educatius i resolutius amb la finalitat de crear debat 
social (Merlí) 
De 18 a 19.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
28 DE GENER 
PROJECTE “Juga sa, menja sa” 
Activitat destinada a facilitar un estil de vida saludable a través de la pràctica de l’esport i una 
bona alimentació  
De 18 a 19.45 a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
29 DE GENER 
JOCS POPULARS “Crear un futbolí” 
Activitat que té per finalitat crear jocs grupals per apropar als joves de l’Espai i fer pinya, 
realitzant els seus propis jocs amb materials que se´ls proporcionarà 
De 18 a 19 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
30 DE GENER 
TALLER DECUINA “Canapès” 
Activitat destinada a ensenyar tècniques culinàries als joves i a tenir una dieta equilibrada 
De 17.30 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
31 DE GENER 
TORNEIG QUATRE EN RATLLA 
Torneig de quatre en ratlla amb classificacions 
De 18.30 a 20 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia  
 
 



     
 

                                                   

 

ALTRES ACTIVITATS AGENDA GENER 2020 

 
24 DE GENER 
CÀPSULES DE CIRC 
Primera càpsula de circ a l’Estruch de l’any amb l’espectacle ‘Vaivén’, de l’artista Marta 
López. Espectacle amb música de fons de ‘Barrio’ es una representació de la vida al carrer, 
L’artista puja als aeris per a veure la cuitat des de dalt i sobretot, per veure els canvis que 
vindran. 
Passis a les 20:30h i a les 22h a l’Estruch Bar  
Entrada gratuïta. 
 
 
 

TAMBÉ ET POT INTERESSAR 

 
HORARIS SALES D’ESTUDI 
A partir del 7 de gener fins el 2 de febrer, horaris especials a les biblioteques de la ciutat.  
No haver tingut temps per estudiar….ja no és l’excusa!! 
+ info: www.sabadell.cat/bims 
 
MOU-TE 
Ja pots consultar el Mou-te d’aquest mes, on trobaràs entre d’altres, beques a l’estranger,  
pràctiques, ofertes laborals fora de Catalunya i un munt de projectes que de segur són del 
teu interès 
+info a: http://web.sabadell.cat/joves/destaquem-joves/29914-butlleti-mobilitat-internacional  
 
NOU SERVEI: PRÉSTEC DE JOCS DE TAULA I DE ROL 
A la biblioteca, s’estrena el servei de préstec de jocs de taula i de rol! Només heu de portar el 
carnet de la biblioteca, dirigir-vos al taulell i demanar quin joc us voleu endur.  
A partir del 10 de gener a la Biblioteca Vapor Badia els divendres i dissabtes 
+info: http://www.sabadell.cat/ca/fons-bims/jocs-de-taula-i-de-rol 
 
TALLERS DE RUGBY 
Tens entre 12 i 17 anys? El rugby és el teu esport? Apunta’t a algun dels tallers que hi ha 
programats per aquest 2020 
Del 14 de gener al 10 de març a Can Puiggener 
Del 21 d’abril al 16 de juny a Sant Oleguer 
+ info a: src.inclusiu@gmail.com o a 697 341 017  

 

 
 

http://www.sabadell.cat/bims
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