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ACTIVITATS AGENDA JOVE GENER 2020 
 
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 Espais Joves des dels seus canals. 
 
ESPAI JOVE CAN PUIGGENER                                                    @espaijove_can_puiggener  

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

ESPAI JOVE CAN RULL                                                                              @espaijovecanrull 

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

TARDA PEL TEU FUTUR 

Vine a estudiar o preguntar dubtes acadèmics 
De dilluns a dijous de 16 a 18 h 
Cal inscripció prèvia 
 
TALLER D’ANGLÈS 
Coneix un altre idioma mentre t’ho passes bé 
Dilluns, de 18 a 19.30 h 

Cal inscripció prèvia 
 
TALLER DE DIBUIX 
Experimenta en el món del dibuix 

Dimarts, de 18 a 19.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 

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

Gira la roda i participa en el taller i dinàmiques, reptes, tallers de sensibilització, etc... 
Dijous, de 18 a 19.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
TALLER ARTÍSTICS 
Taller per expressar-nos amb màgia, fotografies, papiroflèxia... 
Divendres, de 16 a 18 h 

Cal inscripció prèvia 
 

ESPAI ESPORT 
A moure el “Body”!! juguem a ping pong, fem jocs d’orientació, marxem al bosc i molt més! 
Divendres, de 18 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 

https://www.instagram.com/espaijove_can_puiggener/
https://www.instagram.com/espaijovecanrull/
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PISTA VERMELLA 
Tardes d’esport al barri dels Merinals 
Dilluns, 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) 

 
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 RE 
De dilluns a divendres de 16 a 20.30 h (torns) 

Cal inscripció prèvia.  
 
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) 

 
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 

 
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 dijous de 17.30 a 19.30 h. Grups tancats.  

Cal inscripció prèvia 
 
CUINA 
Taller destinat a elaborar receptes i a generar hàbits d’higiene i salut 

Dimecres i divendres de 18 a 20 h. Grup 1 
Dimarts de 18 a 20 h. Grup 2 
Dijous de 18 a 20 h. Grup 3 

Cal inscripció prèvia 
 
TALLER DE MANUALITATS 
Espai vinculat a la realització de tallers manuals 
Dilluns de 18 a 20 h. Grup 1 
Cal inscripció prèvia 

https://www.instagram.com/espaijove.somludo_jove/
https://www.instagram.com/jovespandora/
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TRIBU 
Taller de jocs i dinàmiques amb l’objectiu de treballar la comunicació entre els i les joves i la 
cohesió de grup 
Dimecres i divendres de 18 a 20 h. Grup 1 

Dijous 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 
Dimarts de 18 a 20 h. Grup 3 

Cal inscripció prèvia 
 

TALLER DE RADIO 
Espai destinat per escoltar als joves i on els joves puguin dir la seva 
Divendres de 18 a 20 h 
Cal inscripció prèvia 
 

TALLER DE BREAK 
Espai destinat al ball, on es treballa tant coreografies com l’aprenentatge d’aquest estil de dansa 
urbana 
Divendres 8 i 22 de gener de 18 a 20 h. Grup 1 
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 

 
 

ALTRES ACTIVITATS PROGRAMADES 
 
11 DE GENER 

KAHOOT SOBRE BULLYING 
Joc interactiu per a grups sobre aspectes relacionats amb l’assetjament escolar 
De 17.45 a 18.30 h a l´Espai jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 

 
12 DE GENER 

CUINA: RECEPTES DEL MÓN (ÍNDIA) 
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 
 
13 DE GENER 

SORTIDA 
Anirem a passar una bona estona al Salting Sabadell. T’hi apuntes? 
Consulta horaris  
Cal inscripció prèvia a l’Espai Jove Pandora 
 

https://www.instagram.com/espaijove_doctorplans/
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14 DE GENER 

BALLEM AMB EL JUST DANCE 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
15 DE GENER 

CUINA: FEM GALETES 
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 
 

SORTIDA 
Anirem al Museu del F.C Barcelona  

Consulta horaris  
Cal inscripció prèvia a l’Espai Jove Pandora 
 
18 DE GENER 

JOCS DE TAULA 
Activitat per millorar al cohesió i la creativitat 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 

 
19 DE GENER 

CINEFÒRUM 

Visionat de petits curts sobre diferents situacions i reflexió grupal 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
20 DE GENER 

CUINA: FEM PIZZES 
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 
 

21 DE GENER 

TALLER DE HENNA 
Activitat propulsada per un grup de joves especialistes 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 

Cal inscripció prèvia 
 
22 DE GENER 

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

TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI 
Activitat amb l’objectiu de facilitar algunes tècniques d’estudi que puguin aplicar els/les joves en el 
seu dia a dia 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 

Cal inscripció prèvia 
 
26 DE GENER 

TALLER “EXPLOREM LA NOSTRA SEXUALITAT” 
Activitats grupals per a conèixer-nos millor i conèixer el nostre cos 
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De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
27 DE GENER 

HÀBITS DE CONSUM 
Activitat per reflexionar als més joves sobre la importància d’una vida saludable 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 

 
28 DE GENER 

TALLER DE BIJUTERIA 

Activitats de manualitats per desenvolupar la creativitat 
De 17.45 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 

Cal inscripció prèvia 
 
29 DE GENER  

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 
 

 TAMBÉ ET POT INTERESSAR  
 

CONVOCATORIES OBERTES 

BEQUES FULBRIGHT D’INVESTIGACIÓ PREDOCTORAL 2021/2022 
Destinataris: Titulats superiors espanyols que estiguin realitzant el doctorat a Espanya i estiguin 
interessats a realizar projectes d’investigació predoctoral als EE.UU 

Data límit: fins el 12 de gener del 2021 + info 
 
i-PORTUNUS:MOBILITAT INTERNACIONAL PER LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA I PER A MÚSICS 
i-Portunus continua donant suport a la mobilitat d'artistes, creadors i professionals culturals entre 

tots els països que participen al Programa Europa Creativa. L’objectiu principal d’i-Portunus és 
connectar artistes i donar suport a col·laboracions internacionals. Això es farà mitjançant la mobilitat 
física, però també, si cal, mitjançant variacions de mobilitat virtuals o mixtes   
Data límit: fins el 28 de febrer del 2021 +info 
 

 
MOBILITAT 
 
MOU-TE! Gener 

El número de gener t’ofereix els següents continguts:  
 
- Beques a la mobilitat internacional a Itàlia o  Glasgow 
- Pràctiques a Brussel.les o al Japó 

- Voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat a Turquia 
- Feina a l'Antàrtida o a Suècia 
 

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  
 

 

https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/investigacion-predoctoral/2021-2022/1648/
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20201214_iportunus
https://web.sabadell.cat/images/JOVES/Destaquem/Mou-te_Gener21.pdf
mailto:oficinajove@ajsabadell.cat
https://www.instagram.com/sbdjove/
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PROGRAMA D’INTERCANVI PER A CREADORS 

Hyper Global x Hyper Local 
Hyper Global x Hyper Local és una convocatòria oberta que convida els creadors a explorar què 

significa estar connectat físicament a contextos locals i digitalment a escala global quan no són 
possibles els viatges ni els intercanvis físics. La convocatòria s’adreça als creadors en el sentit més 
ampli d’aquest terme, inclosos els professionals creatius que produeixen treballs i projectes amb 
tecnologia i / o eines i mètodes tradicionals, artistes, artesans, escultors i dissenyadors tèxtils. +info 

Data límit: 4 de gener del 2021 

 

CONEIXES EL COS EUROPEU DE SOLIDARITAT (CES) ? 
 

El CES es la nova iniciativa de la Unió Europea que 

ofereix a les persones joves oportunitats per a der 

voluntàries o treballar en projectes en el seu propi 
país o a l’estranger, al mateix temps que recolza a 
comunitats i persones de tota Europa. +info 
 
Aquests  tipus de projectes recolzats per el CES 
poden tenir un durada d’entre 2 i 12 mesos 

 
 
 
 
 

Qui hi pot participar? 
Les persones a partir de 18 anys que resideixin legalment o tinguin nacionalitat d’un dels estats 
membres de la Unió Europea o de països socis.   
Com funciona? 
Pots registrar-te al Cos de Solidaritat Europea quan tinguis 17 anys, però no podràs participar en 

cap projecte fins que en tinguis 18. 
També has d’haver completat el projecte del Cos Solidari Europeu abans d’haver complert 31 anys. 

Després de completar un senzill procés de registre , podràs ser seleccionat/da i convidat/da a unir-
te a una amplia gamma de projectes, com: 

- Ajudar a reconstruir una escola o centre comunitari que ha estat destruït després d’un 
terratrèmol 

- Proporcionar ajuda als sol·licitants d’asil recent arribats 
- Eliminar vegetació dels boscos per ajudar a prevenir incendis forestals 
- Treballar amb persones discapacitades en un centre comunitari 

 
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  
 

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 
 
 

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20201214_hyper-global
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-69047337-uxzTNjmSvTpv1j8f6hNKVZyOFROFb5JNbfd1ZZa7EY7vIsdzGYiVbjoWVUma7KNOpdMaGkXsghn75TX8IkEj3l-rS0vSrmBGYCGwdWeVlhjwm-X7EZ0Nuc52IoUKAlJecszTTaXJ8RbucszGOzezXRB7cBUxzYhdLlgLNrK3xA6KvTCd8XIssO2xkWzlyl0fmX260m
mailto:oficinajove@ajsabadell.cat
https://www.instagram.com/sbdjove/
https://reopen.europa.eu/es/
https://www.instagram.com/european_youth_eu/?hl=en
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TREBALL 
 
TRAMPOLINE 
Ofertes de feina transfrontereres per a joves. Aquest projecte europeu fomenta la formació i la 
mobilitat laboral de les persones joves al territori fronterer d’Occitània, Andorra, Pirineu Català i 
Aragó 

+info 
 
SESSIONS INFORMATIVES  
Busques feina? Apunta’t a les sessions informatives de Vapor Llonch  
T'ofereixen serveis d'orientació i suport a la teva recerca de feina. Si vols conèixer els serveis que 
tens a la teva disposició per millorar el teu procés de recerca de feina, apunta't a aquestes sessions 

informatives. +info 

 
BORSES DE TREBALL 
Consulta les ofertes de Sabadell Treball   
Consulta les ofertes de treball de Feina Activa  
 
OFERTES, CURSOS I TALLERS 

Consulta la plataforma Portal Talento–Inserta (Fundació ONCE) de gestió de feina per a persones 
amb discapaciats  +info 

 Cercador d'ofertes 

 Cercador de cursos i tallers 
 
 
INFOGRAFÍES  

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

CONCURSOS 
 
JO TINC LA PARAULA 
Si estudies #ESO o #batxillerat, participa al concurs @jotinclaparaula, treu el 'youtuber' que portes 

dins i grava't en un vídeo de menys de 3 minuts!  
 

💬 Explica'ns quin tipus de conversa t'agrada tenir i amb qui, què fas per no perdre el fil d'una 

conversa, què vol dir per tu saber escoltar... 

📲 Pots fer el vídeo individualment o en parella i, un cop fet, el penges al teu compte d'Instagram, 

amb l'etiqueta #JoTincLaParaula 
 
Tens temps fins el 16 de febrer del 2021 
+ info i bases 

http://www.jobs-trampoline.eu/
http://www.jobs-trampoline.eu/
https://www.sabadelltreball.cat/inici/noticies/81602-busques-feina-apunta-t-a-una-de-les-nostres-sessions-informatives
https://www.sabadelltreball.cat/busques-feina
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home
https://www.portalento.es/
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx
https://www.portalento.es/Candidatos/Cursos/Default.aspx
https://www.instagram.com/explore/tags/eso/
https://www.instagram.com/explore/tags/batxillerat/
https://www.instagram.com/jotinclaparaula/
https://www.instagram.com/explore/tags/jotinclaparaula/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/llengua-oral/tenim-la-paraula/concurs-jo-tinc-la-paraula/
https://twitter.com/joventutcat/status/1324667944236916739
https://twitter.com/joventutcat/status/1329378947461763073
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HIP HOP PER LA PAU  
El Concurs ICIP de Hip-hop per la Pau té per objectiu donar visibilitat al compromís i la creativitat 
dels joves en l'àmbit de la cultura de pau. El certamen té dues modalitats: en la primera, s'hi poden 
presentar e  studiants d'educació secundària obligatòria, formació professional o batxillerat de 

Catalunya; en la segona modalitat, s'hi poden presentar nois i noies d'entre 12 i 25 anys vinculats a 
centres i entitats juvenils, cultural, cíviques o d'acció socioeducativa de Catalunya 
+ info i bases 
 
SABADELL FILM FESTIVAL 
El festival de cinema de terror et convida a participar al 1er concurs de Micrometratges de terror. 
L’objecte és fomentar la difusió del gènere de terror a través de la creativitat cinematogràfica 

Tens temps fins el 31 de gener del 2021 + info i bases 
 

8è CONCURS PIULA 
El Piula és un concurs que té per objectiu fer visible la importància de les relacions igualitàries 
i promoure el diàleg participatiu i cooperatiu, així com sensibilitzar contra les violències 
masclistes el jovent i la ciutadania de la comarca, proposant la creació d’obres artístiques i la 
seva posterior divulgació a les xarxes socials 

Tens temps fins el 25 de febrer del 2021 + info i bases 
 

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

I A MÉS ... 
 
INSCRIPCIÓ A CURSOS DE CATALÀ 
Aquí tens tota la informació sobre els cursos de català que el Consorci per a la Normalització 

Lingüística ha programat per el proper mes de gener del 2021 + info 

 
PACK JOVE 2021 
Ja tens el nou Pack Jove? Descarrega't l’APP "CARNET JOVE CAT" al teu mòbil, i així portaràs 
sempre els vals a sobre per poder-los utilitzar en qualsevol moment. O si ho prefereixes també pots 
aconseguir els vals i imprimir-los a través del web carnetjove.cat. 

Al Pack Jove 2021 hi trobaràs 160 vals de descompte, exclusius pels titulars del Carnet Jove de 
la Generalitat de Catalunya, valorats en més de 2.500€. 
En total hi ha 76 vals 2x1, 35 vals del 50% de descompte, 10 vals de gratuïtat, 9 de tarifes 
especials i 30 tarifes reduïdes. 
A què esperes? Descarrega't l'APP i comença a gaudir! 
 
DONAR SANG, ÉS UNA ALTRA PEL.LICULA   

Del 8 al 15 de gener donar sang és una altra pel.licula. Saps si pots donar sang? Vols donar-ne?  
Mira aquí els tràilers d’algunes històries reals sobre la donació de sang i tota la informació que 
necessites per fer donació de sang o de plasma 
Cal ser major de 18 anys 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://icip.gencat.cat/ca/institut/subvencions_beques_premis/concurs-icip-hip-hop-per-la-pau/
https://sabadellfilmfestival.com/wp-content/uploads/2020/10/Bases-micrometratges-Juvenils-2020-21-catala.pdf
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/promocio-de-la-convivencia-i-la-cohesio-social/piula-contra-la-violencia-masclista
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/habitatge/
https://www.cpnl.cat/cursos-de-catala/informacio-dels-cursos/
https://www.carnetjove.cat/?utm_campaign=Nou%20Pack%20Jove%202021%20-%2015/12/2020&utm_medium=email&utm_source=Nou%20Pack%20Jove%202021%20-%2015/12/2020_v2
https://www.donarsang.gencat.cat/ca/
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RECOMANACIÓ DEL MES  
NOVEL.LA GRAFICA 
 

From Hell Il·lustrador  Eddie Campbell i guionitzat per Alan Moore 
 

Des de l’Infern ... així començava una de les cartes que s’atribueixen a Jack  
l’ Esbudellador, i així es titula una de les millors novel·les gràfiques que s´han 
escrit mai, reconeguda internacionalment per la crítica mundial.  
 

Una obra que ens convida a pensar, a reflexionar sobre el 

comportament humà, que ens mostra la part més fosca d’aquest, i en tot 

moment reflecteix d’una manera magistral l’ambient més sòrdid de 
l’Anglaterra Victoriana. 

 
 
 
 

 
 

 

I RECORDA ... 
 

MESURES I RESTRICCIONS PER CONTENIR ELS BROTS DE COVID-19 A TOT CATALUNYA 
 
NORMATIVA DE TRÀNSIT DE PATINET ELÈCTRIC (VMP) 

 
Si vas en patinet elèctric...recorda la 
nova normativa!  
 
 

 
 

#espaisjoves   

#agendajove   #joves   
#gener 

https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/

