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JUSTIFICACIÓ 
La joventut  és una etapa de la  vida molt  rellevant  per a  les persones,  ja  que és una època de canvis,  de  decisions,
d’aprenentatges, els quals incideixen en la qualitat  vida de les persones quan són adultes.  El  PNJCat 2020 planteja la
prioritat  d’acompanyar  a  les  persones  joves  en  les  seves  transicions  cap  a  la  vida  adulta,  promovent  així  la  igualtat
d’oportunitats i  l’exercici de ciutadania de les persones joves. Des de l’àmbit local tenim la responsabilitat de desplegar
polítiques de joventut que atenguin a aquestes transicions; que siguin generadores d’aprenentatges significatius, que facilitin
les relacions socials entre les persones joves, que tinguin en compte la inclusió social, que generin espais de participació i
implicació a la vida dels municipis, i que permetin la identificació de les persones joves amb el territori on viuen. 

L’oci juvenil és una de les eines des d’on als municipis es poden materialitzar els reptes del PNJCat 2020, i que, en definitiva,
pot contribuir a afavorir l’arrelament de les persones joves. El Catàleg d’activitats joves es presenta com un conjunt de
propostes d’oci juvenil per als municipis de l’Alt Camp, elaborat per  de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Camp.
Aquest pretén ser una eina per a facilitar la programació d’activitats joves des de l’àmbit local. Les activitats que s’hi recullen
són  impartides per talleristes de la comarca, entitats i cooperatives especialitzades en l’àmbit juvenil, la Direcció General de
Joventut i l’Oficina Jove de l’Alt Camp. 

EL CATÀLEG D’ACTIVITATS JOVES
El Catàleg d’activitats joves és un recull de propostes d’activitats dirigides a les persones joves, que l’Àrea de Joventut del
Consell Comarcal de l’Alt Camp posa a disposició dels municipis de la comarca, les associacions i grups de joves.

FINALITAT
Promoure la programació d’activitats juvenils als diversos municipis de l’Alt Camp.

DESTINATARIS
Ajuntaments, entitats, associacions o persones interessades a desenvolupar accions en matèria de joventut des de l’àmbit
local. 

COM SOL·LICITAR LES ACTIVITATS?
El procediment per sol·licitar les activitats és posar-se en contacte directament amb la persona, entitat o servei que l’ofereix
aportant la següent informació:

-Nom de l’ajuntament, l’associació o de la persona sol·licitant
-Lloc i adreça on es realitzarà l’activitat
-Telèfon i correu electrònic de contacte
-Proposta de data i horari
-Característiques del grup a qui es dirigeix l’activitat 

MÉS INFORMACIÓ
Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Camp
C/ Mossèn Martí, 3 43800 Valls
977608560 · joventut@altcamp.cat
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1
1.1 DECOPATCH
Decoració d’una lletra de cartró 3D amb la tècnica decopatch.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 15 persones
Preu: 189,30€/sessió
Contacte: Icaria Cooperativa · info@icariacoop.cat  · 656485228 · www.icariacoop.cat

1.2 DECORA LA TEVA SAMARRETA
Personalització d'una samarreta a través de diferents tècniques: pintura, estampació, tallant, etc.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 15 persones
Preu: 189,30€/sessió
Contacte: Icaria Cooperativa · info@icariacoop.cat  · 656485228 · www.icariacoop.cat

1.3 CIÈNCIA PER A JOVES
Treball de diferents exercicis de física i química a través d'experiments divertits.
Durada: 1 sessió de 2 hores, amb possibilitats de més sessions
Places: 15 persones
Preu: 147,20€/sessió
Contacte: Icaria Cooperativa · info@icariacoop.cat  · 656485228 · www.icariacoop.cat

1.4 CREA EL TEU ESTEL
Construcció del propi estel i si la climatologia acompanya se surt a l’aire lliure a provar-lo.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 10 persones
Preu: 147,20€/ sessió
Contacte: Icaria Cooperativa · info@icariacoop.cat  · 656485228 · www.icariacoop.cat

1.5 DECORACIÓ DE NADAL
Creació de decoració nadalenca original.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 15 persones
Preu: 147,20€/ sessió
Contacte: Icaria Cooperativa · info@icariacoop.cat  · 656485228 · www.icariacoop.cat

1.6 MEDI AMBIENT
Diverses activitats a través de materials reciclats.
Durada: 1 sessió de 2 hores, amb possibilitat de més sessions
Places: 10 persones
Preu: 121,20€/ sessió
Contacte: Icaria Cooperativa · info@icariacoop.cat  · 656485228 · www.icariacoop.cat
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1.7 MANUALITATS ORIGINALS
Elaboració de diverses manualitats a partir de diferents materials reciclats.
Durada: Variable
Places: 10 persones
Preu: 25€/hora (material a banda)
Contacte: Ester Enrich · ester@oniric.cat· 636407763 · www.oniric.cat 

1.8 LLAMINADURES TERRORÍFIQUES
Elaboració de llaminadures casolanes amb formes terrífiques.
Durada: 2 sessions de 2 hores (han de ser amb menys d'una setmana de diferència) 
Places: 10 persones
Preu: 121,20€/sessió
Contacte: Icaria Cooperativa · info@icariacoop.cat  · 656485228 · www.icariacoop.cat

1.9 GALETES DE NADAL
Elaboració de galetes decorades amb motius nadalencs.
Durada: 2 sessions de 2 hores (han de ser amb menys d'una setmana de diferència)
Places: 10 persones
Preu: 147,20€/sessió
Contacte: Icaria Cooperativa · info@icariacoop.cat  · 656485228 · www.icariacoop.cat

2
2.1 DEL MÒBIL AL NÚVOL
Coneixement d’eines d’emmagatzematge per arxivar informació i aprendre a optimitzar l’ús de les aplicacions.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 15 persones
Preu: 210€/sessió + 30€ de transport
Contacte: Associació de Joves per la Igualtat i la Solidaritat fo  rmacio@joves.org    ·   934219310 · ww  w.joves.org  

2.2 LES TIC O NO LES TIC
Ús de les TIC i xarxes socials, reforç dels usos positius i potencialitats i definició de riscos associats.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 15 persones
Preu: 210€/sessió +30€ de transport
Contacte: Associació de Joves per la Igualtat i la Solidaritat formacio@joves.org  · 934219310 · www.joves.org

2.3 PLATAFORMES VIRTUALS
S’aprendrà a utilitzar les següents plataformes: Canva, Hofman, Wordpress i altres. 
Durada: Variable, varies sessions
Places: Segons les possibilitats que ofereix l’espai
Preu: 25€/hora
Contacte:  Ester Enrich · ester@oniric.cat· 636407763 · www.oniric.cat 
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3
3.1 ESCAPE ROOM TEMÀTIC
Enfrontament  a  les  proves  d'un escape room que s'haurà  d'anar  superant  si  es  vol  sortir.  Poden ser  escape rooms
tematitzats (Halloween, Nadal, Pasqua, Terror...).
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 15 persones
Preu: 198,30€/sessió
Contacte: Icaria Cooperativa · info@icariacoop.cat  · 656485228 · www.icariacoop.cat

3.2 MUNTEM UN SCAPE ROOM
Les persones joves elaboraran un escape room, el qual després s'obirà al públic en general.
Durada: 4 sessió de 2 hores
Places: 10 persones
Preu: 198,30€/sessió
Contacte: Icaria Cooperativa · info@icariacoop.cat  · 656485228 · www.icariacoop.cat

3.3 ESPAI JOCS DE TAULA DE ROL
Es coneixeran diversos jocs de rol (Carcassone, Catan, Ciudadelas, etc.), els quals implicarà aprendre a crear personatges i
espais, així com adquirir competències sobre aquests tipus de jocs. 
Durada: Variable: Poden ser diverses sessions
Places: Grups de 8 persones
Preu: 25€/hora
Contacte: Ester Enrich · ester@onric.cat  · 636407763 · www.onric.cat

3.4 JOCTUALITZA’T
Tarda lúdica en què les persones joves descobriran jocs de taula actuals i diferents.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 20 persones
Preu: 121,20€/ sessió
Contacte: Icaria Cooperativa · info@icariacoop.cat  · 656485228 · www.icariacoop.cat
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4
4.1 XERRADA SOBRE NUTRICIÓ I TALLER DE CUINA ADATPAT I EQUILIBRAT
Exposició sobre nutrició i alimentació clínica i taller de cuina. 
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 30 persones
Preu: 150€-200€/sessió
Contacte: Roser Ortiz Nutrició · r  o  ser.orvi  @  gm  ail.c  om    · 649191163 · www.  roserortiznutricio.com  

4.2 LA GARROFA: ELS QUIRATS COMESTIBLES
Descoberta de les propietats saludables de la garrofa i maneres d’introduir-la a la nostra dieta. 
Durada: 2 sessió de 1’30 hores
Places: 20 persones
Preu: 200€ total
Contacte: Menjamiques · info  @  mejamiques  .cat    · 697814128 · www.  menjamiques.com  

4.3 CUINA PER A JOVES
Taller de cuina on es tracta la supervivència, cuina microones, amanides, cuina freda.
Durada: 1 sessió de 2hores . Es poden plantejar varies sessions. 
Places: 15 persones
Preu: 147,20€/ sessió
Contacte: Icaria Cooperativa · info@icariacoop.cat      · 656485228 · www.icariacoop.cat

4.4 DEMOSTRACIÓ D’ELABORACIÓ DE KOMBUCHA
Demostració de com s’elabora una beguda saludable mil·lenària de Hawaii i degustació de diferents varietats.
Durada: 1 sessió d1’30 hores 
Places: 15 persones
Preu: 18€/persona
Contacte: Kombucha La Valiente · hola  @  kombuchalavaliente  .c  om   · 693722191 · www.  kombuchalavaliente.  c  om  

4.5 ELABORACIÓ DE KOMBUCHA
Elaboració d’una beguda saludable mil·lenària de Hawaii i degustació de diferents varietats.
Durada: 1 sessió de 2’30 hores 
Places: 10 persones
Preu: 40€/persona
Contacte: Kombucha la Valiente · hola  @  kombuchalavaliente  .c  om     · 693722191 · www.kombuchalavaliente.com
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5
5.1 PERCUSSIÓ CORPORAL I JOCS MUSICALS
Experiència musical a través de jocs musicals i percussió corporal.
Durada: 1 sessió de 2’30 hores
Places: 25 persones
Preu: 150€/sessió
Contacte: Neus Santesmasses · n  esarapac@hotmail.com    · 650540996 · 

5.2 VÍDEODANSA
Coneixement de la vídeodansa, visualització de la vídeodansa i planificació i execució d’una peça de vídeodansa.
Durada: 2 sessions de 4 hores cadascuna
Places: 12 persones
Preu: 400€ total
Contacte: DansPXL · d  a  nsplx@g  mail.com    · 977120757/ 686768851 · www.dansapxl.com

5.3 ART I CREATIVITAT
Dibuixar a partir de diferents tècniques pictòriques o d'il·lustració. 
Durada: Pot ser una activitat o un taller de diverses sessions 
Places: 15 persones
Preu: 20€/ hora
Contacte: Berta Artigal · bertaartigal@g  mail.com    · 675423109 ·   www.bertaartigal.com  

5.4 PINTURA MURAL
Elaboració d’una pintura mural des d’una perspectiva creativa i col·laborativa. 
Durada: 5 sessions de 2 hores cadascuna
Places: 15 persones
Preu: 300€ total
Contacte: Berta Artigal · bertaartigal@g  mail.com    · 675423109 ·   www.  bertaartigal.  com  

5.5 PROJECTES COMPARTITS
Taller de narrativa, on es coneixerà la novel·la, el conte, es millorarà l'escriptura literària, s'aprendrà a iniciar i estructurar un
projecte d'escriptura i es compartirà els textos amb el grup.
Durada: Variable. Proposta: 12 sessions de 2 hores cadascuna.
Places: 12 persones
Preu: 60€/hora
Contacte: Ester Enrich · e  ste  r@  onric.cat    · 636407763 ·   www.  onric.cat  
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5.6 L’ESSÈNCIA EN PARAULES
Taller on es treballaran les funcions i tècniques de l'escriptura com a teràpia i eina de creixement personal, a través de
l'expressió de sentiments, l'autoestima, l'autoconeixement, l'identificació d'inquietuds i l'empatia. 
Durada: Variable. Proposta: 8 sessions de 1’30 hores cadascuna.
Places: 8 persones
Preu: 35€/hora
Contacte: Ester Enrich · e  ste  r@  onric.cat    · 636407763 ·   www.  onric.cat  

5.7 TALLER D’ESCRIPTURA
Taller d'escriptura a escollir on es treballaran tècniques de desbloqueig i tècniques narratives:
 a) Escriptura creativa per a joves
 b) Narrativa: tècniques d'escriptura 
c) Introducció al conte
Durada: Variable. Proposta: 12 sessions de 1’30 hores cadascuna.
Places: 10 persones
Preu: 25€/hora
Contacte: Ester Enrich · ester@onric.cat  · 636407763 · www.  onric.cat  
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6
6.1 DEFENSA PERSONAL
Aprendre a defensar-se en cas d'una possible agressió, i a utilitzar tècniques per a repel·lir un atcac
Durada: Poden ser diverses sessions d’1 hora o bé 2 hores
Places: 25 persones
Preu: 25€/hora
Contacte: Sònia Vaquer · svaquer6  @  gmail.com    · 676941984/ 977915110 · 

6.2 COM RESOLEM ELS CONFLICTES EN GRUPS
Afrontar i resoldre els conflictes de grup de manera constructiva i no violenta, i millorar l'activitat del grup acceptant la
diversitat i entenent el conflicte coma font de creixement
Durada: 1 sessió de 2 hores.
Places: 20 persones
Preu: 20€/sessió
Contacte: Lurdes Quintero · consum  @  altcamp.cat    · 977608560 · 

6.3 RISOTERÀPIA
Dinàmica de joc, que permeten alliberar el riure sa i sincer, alliberar tensions, crear un clima de confiança i cohesionar al
grup.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: No hi ha limit de participants
Preu: A consultar amb qui ofereix l’activitat
Contacte: Riudegust · anabelpo  @  tinet.c  at    · 639601694 · www.risoterapiariudegust.es

6.4 QUINA RÀBIA
Estratègies per prevenir les conductes abusives, treball de l'autoestima, la seguretat, la solidaritat, i incidència en la resolució
de conflictes. 
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 15 persones
Preu: 210€/ sessió + 30€ de transport
Contacte: Associació de Joves per la Igualtat i la Solidaritat fo  rmacio@joves.org    · 934219310 · www.j  oves.org  

6.5 EMOCIONS
Treball de les emocions amb dinàmiques creatives i actives.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 15 persones
Preu: 121,20€/ sessió
Contacte: Icaria Cooperativa · info@icariacoop.cat  · 656485228 · www.icariacoop.cat
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6.6 BLA, BLA BLA
Es treballarà la importància del respecte, el diàleg i la tolerància en les relacions interpersonals.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 15 persones
Preu: 210€/ sessió + 30€ de transport
Contacte: Associació de Joves per la Igualtat i la Solidaritat fo  rmacio@joves.org    · 934219310 · www.joves.org

6.7 TÈCNIQUES D’ESTUDI
Taller sobre tècniques d'estudi pràctiques dirigit a l’alumnat d'ESO i BAT.
Durada: Poden ser sessions puntuals o diverses de forma periòdica
Places: 10 persones
Preu: 121,20€/ sessió
Contacte: Icaria Cooperativa · info@icariacoop.cat  · 656485228 · www.icariacoop.cat

6.8 COM SOBREVIURE A LA UNI
Xerrada amb consells pràctics i experiències sobre com sobreviure a la universitat.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: Oberta per tothom
Preu: 100€/ sessió
Contacte: Icaria Cooperativa · info@icariacoop.cat  · 656485228 · www.icariacoop.cat
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7
7.1 DEFENSEM LES DESIGUALTATS
Identificació dels conceptes sexe, identitat de gènere i gènere, a identificar les desigualtats i discriminacions per raó de
gènere i a reflexionar sobre l'ús del llenguatge.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 15 persones
Preu: 50€/sessió
Contacte: Anna Moncunill · p  o  rlovistohayquepagar  @  gmail.com    · 699264406 · 

7.2 MIREM-NOS
Característiques múltiples de cadascú  i treball sobre la relació entre estereotips i discriminació de gènere i de cultura.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 15 persones
Preu: 50€/sessió
Contacte: Anna Moncunill · p  o  rlovistohayquepagar  @  gmail.com    · 699264406 · 

7.3 SI ENS FA PATIR NO ÉS AMOR
Es desmuntaran els mites sobre l'amor romàntic i es treballarà la idea amor.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 20 persones
Preu: 50€/sessió
Contacte: Lurdes Quintero · consum@altcamp.cat      · 977608560 ·

7.4 ESCLAVES DE LA MODA
S’exposaran les veritats de la indústria de la moda.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 20 persones
Preu: 50€/sessió
Contacte: Lurdes Quintero · consum@altcamp.cat  · 977608560 ·

7.5 IGUALTAT DE GÈNERE
Conceptes sexe i gènere, identitat, rols de gènere, gènere i treball, gènere i política, i feminització de la pobresa. 
Durada: 1 sessió de 2 hores. Es poden fer fins 8 sessions específiques
Places: Sense límit de places
Preu: 150€/sessió
Contacte: Beatriz León · leonbea  @  hotmail.com    · 652121506 ·

7.6 UNFOLLOW A LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Consciència sobre els rols de gènere i privilegis, i responsabilitats sobre les violències masclistes, també en entorns digitals.
Durada: 1 sessió d’1 hora. Es poden fer fins a 3 sessions.
Places: 20 persones
Preu: 120€/sessió + transport
Contacte: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya · consell  @  cnjc.cat      · 933683080 · www.cnjc.cat
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7.7 TALLER DE PREVENCIÓ DE LA LGTBIFÒBIA
Conceptes sexe-gènere, les identitats de gènere i les orientacions sexuals, els estereotips i els prejudicis, els mites i les
creences entorn les diferents identitats i orientacions
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 15 persones
Preu: 210€  + 30€ transport
Contacte: Associació de Joves per la Igualtat i la Solidaritat for  macio@joves.org    · 934219310 · www.joves.org

7.8 LLUIIIIIISA
Taller de gènere a través de la fotografia.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 15 persones
Preu: 210€  + 30€ transport
Contacte: Associació de Joves per la Igualtat i la Solidaritat · for  macio@joves.org    · 934219310 · www.joves.org

6.9 MARTELLS, PLOMES I CAPES
Elaboració de xapes personalitzades amb dibuixos, lemes i missatges LBGTIQ+ on es treballarà la diversitat sexual.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 20 persones
Preu: 371,78€ / sessió
Contacte: Sidastudy · clara@sidastudy.orng · 932681484 · www.sidastudy.orng

7.10 CANVI DE LOOK, TRANSFORMA LA TEVA MIRADA, SOBRE LA DIVERSITAT SEXUAL
I DE GÈNERE
Visibilització la diversitat sexual i de gènere des d'una perspectiva positiva que fomenta el respecte i la solidaritat cap a la
comunitat LBGTIQ+.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 20 persones
Preu: 221,94€/ sessió
Contacte: Sidastudy · clara@sidastudy.orng · 932681484 · www.sidastudy.orng

7.11 FALQUES QUE FAN FALTA
Creació de falques radiofòniques per llençar una campanya mediàtica als mitjans de comunicació locals i comarcals i a les
xarxes socials entorn la llibertat sexual i al rebuig cap les violències LBGTIQfòbiques.
Durada: 1 sessió de 3 hores
Places: 20 persones
Preu: 319,03€/ sessió
Contacte: Sidastudy · clara@sidastudy.orng · 932681484 · www.sidastudy.orng

7.12 MICROMASCLISMES EN LA VIDA QUOTIDIANA
S’aprendrà a identificar gestos, expressions i llenguatges que fomenten el masclisme. 
Durada: 1 sessió de d’1’30 hores
Places: 5 a 15 persones
Preu: Gratuït 
Contacte: Oficina Jove de l'Alt Camp · joventut@altcamp.cat     · 977608560 
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7.13 FAMÍLIES DIVERSES, ACTUALITZEM-NOS!: LBGTIQ+
Es treballa el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de
gènere. 
Durada: 1’30 hores
Places: 5 a 15 persones
Preu: Gratuït 
Contacte: Oficina Jove de l'Alt Camp · joventut@altcamp.cat     · 977608560 

7.14 TABÚ: TU TRIES QUÈ T’HI JUGUES 
Tallers pedagògics i interactius sobre violències sexuals dirigits a persones joves. Pretén ser una eina que ens permeti posar
nom a allò que sí que existeix, deixar d’amagar-ho i poder encarar les violències que, pel fet de ser quotidianes, s’han
naturalitzat. Els tallers estan dividits en tres àmbits temàtics diferenciats:

• Sexpreading
• Com lliguem?
• Piropos i llistes de puntuació 

Per a dur-los a terme es proposen dues opcions de planificació: 
1. Sessions soltes de 2h: es pot triar un dels temes anteriors.
2. 3 sessions de 2h cadascuna: en cada sessió es tractarà un tema diferent.
Places: 20 persones
Preu: Gratuït 
Contacte: Oficina Jove de l'Alt Camp · joventut@altcamp.cat     · 977608560 
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8
8.1 EDUCACIÓ EN EL LLEURE
Xerrada en la que es dona a conèixer el sector del lleure educatiu i infantil i juvenil. 
Durada: 1 sessió 1’30 hores
Places: 20 persones
Preu: Gratuït 
Contacte: Oficina Jove de l’Alt Camp · joventut@altcamp.cat  · 977608560 · 

8.2 CATÀLEG DE TALLERS DE L’ÀMBIT D’EDUCACIÓ (DGJ)
Activitat que ofereix la Direcció General de Joventut per orientar a les persones joves en la seva presa de decisions amb la
finalitat d'ajudar als joves en aprofundir en l'autoconeixement i la reflexió per determinar quins estudis o quines ocupacions
encaixen millor amb la pròpia personalitat. 
Link per consultar els tallers:  http://bit.ly/2NWMaPf
Preu: Gratuït 
Contacte: Oficina Jove de l’Alt Camp · joventut@altcamp.cat  · 977608560 · 

8.3 I TU, QUÈ VOLS ESTUDIAR?
Després de l’ESO, arriba el moment de traçar un itinerari educatiu per formar-se per al món laboral. Aquesta activitat fa una
aproximació als ensenyaments postobligatoris que s’imparteixen a Catalunya.
Durada: 1 hora (ampliable segons necessitats)
Places: 15-20 persones (ampliable segons necessitats)
Preu: Gratuït 
Contacte: Oficina Jove de l’Alt Camp · joventut@altcamp.cat  · 977608560 · 
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9
9.1 CONÈIXER-SE POSITIVAMENT
Aquesta  activitat  proporciona  elements  per  tal  que  les  persones  participants  puguin  iniciar  una  reflexió  per  millorar
l’autoconeixement, i afrontar les situacions vitals amb més eines.
Durada: 1 hora (ampliable segons necessitats)
Places: 15-20 persones (ampliable segons necessitats)
Preu: Gratuït
Contacte: Oficina Jove de l’Alt Camp · joventut@altcamp.cat  · 977608560 · 

9.2 EL SISTEMA LABORAL: DRETS, DEURES I RELACIONS DEL TREBALL
En aquesta activitat es fa una introducció als drets i als deures bàsics que tenen les persones treballadores i l’empresariat, i
a les relacions del treball.
Durada: 1 hora (ampliable segons necessitats)
Places: 15-20 persones (ampliable segons necessitats)
Preu: Gratuït
Contacte: Oficina Jove de l’Alt Camp · joventut@altcamp.cat  · 977608560 · 

9.3 AQUEST/A SÓC JO, AQUEST ÉS EL MEU CV
El currículum pot ser una eina bàsica per començar la cerca d’una feina. En aquesta activitat, es proposen una sèrie de
passos per redactar-ne un.
Durada: 1 hora (ampliable segons necessitats)
Places: 15-20 persones (ampliable segons necessitats)
Preu: Gratuït
Contacte: Oficina Jove de l’Alt Camp · joventut@altcamp.cat  · 977608560 · 

9.4 A LA RECERCA DE LA PRIMERA FEINA
On dirigir-se quan es finalitza l’etapa d’estudiant i es vol buscar feina? Amb aquesta activitat, es podran identificar una sèrie
de recursos per trobar la primera ocupació.
Durada: 1 hora (ampliable segons necessitats)
Places: 15-20 persones (ampliable segons necessitats)
Preu: Gratuït
Contacte: Oficina Jove de l’Alt Camp · joventut@altcamp.cat  · 977608560 ·

9.5 CERCA DE FEINA 2.0 
Les tecnologies de la informació i la comunicació poden ser unes aliades molt útils per trobar una feina. Aquesta activitat
permet descobrir-ho i treure’n rendiment.
Durada: 1 hora (ampliable segons necessitats)
Places: 15-20 persones (ampliable segons necessitats)
Preu: Gratuït
Contacte: Oficina Jove de l’Alt Camp · joventut@altcamp.cat  · 977608560 ·
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9.6 VULL TREBALLAR A L’ESTIU
L’estiu és un període idoni per tal de trobar una feina que es pugui compaginar amb l’etapa d’estudiant. En aquesta activitat,
es proposa una sèrie de sectors amb moltes ofertes.
Durada: 1 hora (ampliable segons necessitats)
Places: 15-20 persones (ampliable segons necessitats)
Preu: Gratuït
Contacte: Oficina Jove de l’Alt Camp · joventut@altcamp.cat  · 977608560 ·

9.7 L’ENTREVISTA: EINES PER SUPERAR-LA ÈXIT
L’entrevista de selecció és un dels moments clau a l’hora d’obtenir una feina. Preparar-la bé  i afrontar-la amb tranquil·litat
són els objectius que permet assolir aquesta activitat.
Durada: 1 hora (ampliable segons necessitats)
Places: 15-20 persones (ampliable segons necessitats)
Preu: Gratuït
Contacte: Oficina Jove de l’Alt Camp · joventut@altcamp.cat  · 977608560 ·

9.8 CATÀLEG DE TALLERS DE L’ÀMBIT DE TREBALL (DGJ)
Recull d’activitats que ofereix la Direcció General de Joventut en la qual orientar les persones joves en la seva incorporació 
al món del treball, en la millora de la seva ocupabilitat o fent acompanyament en la seva autoocupació.
Link per consultar els tallers:  http://bit.ly/2NWTY3h
Preu: Gratuït 
Contacte: Oficina Jove de l’Alt Camp · joventut@altcamp.cat  · 977608560 · 

10
10.1 CATÀLEG DE TALLERS DE L’ÀMBIT D’HABITATGE (DGJ)
Recull de xerrades, tallers i assessoraments que ofereix la Direcció General de Joventut, pensats especialment per oferir
informació a les persones joves sobre diferents aspectes relacionats amb aquesta temàtica (lloguer, compra, nous models
d'accés i tinença, ajuts...). 
Link per consultar els tallers:  http://bit.ly/2qfhsYG
Preu: Gratuït 
Contacte: Oficina Jove de l’Alt Camp · joventut@altcamp.cat  · 977608560 · 
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11
11.1 SEXUALITAT FEMENINA
Xerrada sobre anatomia de la dona, resposta sexual femenina, possibles disfuncions sexuals i models de sexualitat.
Durada: 1 sessió de 1’30 hores
Places: 25 persones
Preu: 37’5€/sessió 
Contacte: Tania Pastor · taniapastorpie@gmail.com  · 664409636 · 

11.2 SALUT SEXUAL
Espai mixte on poder parlar de sexualitat, conèixer el cos i el seu funcionament, entendre la resposta sexual, conèixer les
possibles disfuncions sexuals i els diferents models de sexualitat.
Durada: 1 sessió de 1’30 hores
Places: 25 persones
Preu: 37’5€/sessió 
Contacte: Tania Pastor · taniapastorpie@gmail.com  · 664409636 · 

11.3 JOC GEGANT DEL TRIVIHAL
Joc dinàmic de sexualitat, afectivitat i prevenció del VIH/sida.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 15 persones
Preu: 300€ Joc + 30€ de transport
Contacte: Associació de Joves per la Igualtat i la Solidaritat · fo  rmacio  @  joves.org   · 934219310 · www.  joves.org  

11.4 JOC GEGANT DEL l’ESCALA
Joc  dinàmic de prevenció dels trastorns del comportament alimentari.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 15 persones
Preu: 300€ joc + 30€ de transport
Contacte: Associació de Joves per la Igualtat i la Solidaritat · fo  rmacio  @  joves.org   · 934219310 ·   www.  joves.org  

11.5 !@&_!")=&
Taller de prevenció de drogues: efectes i riscos del consum, presa de responsabilitat, habilitats personals.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 15 persones
Preu: 210€ taller + 30€ de transport
Contacte: Associació de Joves per la Igualtat i la Solidaritat · fo  rmacio  @  joves.org   · 934219310 ·   www.  joves.org  

11.6 COM HO BEUS?
Taller sobre el consum d'alcohol: efectes i riscos, responsabilitat sobre la pròpia salut, pressió de grup, gestió de plaers i
riscos.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 15 persones
Preu: 210€ taller + 30€ de transport
Contacte: Associació de Joves per la Igualtat i la Solidaritat · formacio@joves.org   · 934219310 ·   www.joves.org  
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11.7 HO PETES
Taller sobre el consum de cànnabis: efectes i riscos, presa de responsabilitat, presa de decisions saludables.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 15 persones
Preu: 210€ taller + 30€ de transport
Contacte: Associació de Joves per la Igualtat i la Solidaritat · formacio@joves.org   · 934219310 ·   www.joves.org  

11.8 CATÀLEG DE TALLERS DE L’ÀMBIT DE SALUT (DGJ)
Activitats  que ofereix  la  Direcció General  de  Joventut  pensades especialment  per  treballar  la  gestió emocional  de  les
persones joves des de diferents perspectives. 
Link per consultar els tallers: http://bit.ly/379hD8i
Preu: Gratuït 
Contacte: Oficina Jove de l’Alt Camp · joventut@altcamp.cat  · 977608560 · 

12
12.1 PRÒXIMA ESTACIÓ
Les persones joves coneixeran les opcions de mobilitat internacional (voluntariat, treball, estudis, pràctiques...).
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 20 persones
Preu: 210€/ sessió + transport
Contacte: Associació de Joves per la Igualtat i la Solidaritat · fo  rmacio  @  joves.org   · 934219310 · www.  joves.org  

12.2 VOLUNTARIAT COM UNA OPORTUNITAT
Es donaran a conèixer maneres de fer voluntariat tant a nivell nacional com internacional.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 20 persones
Preu: 100€/ sessió
Contacte: Icaria Cooperativa · info@icariacoop.cat  · 656485228 · www.icariacoop.cat

12.3  FER LA VOLTA AL MÓN PER 4 DUROS
Xerrada en la qual  es proporcionarà informació i eines per viatjar de forma econòmica.
Durada: 1 sessió de 2 hores
Places: 20 persones
Preu: 100€/ sessió
Contacte: Icaria Cooperativa · info@icariacoop.cat  · 656485228 · www.icariacoop.cat

12.4 CONSELLS PER VIATJAR DE FORMA SEGURA
S’explicaran consells bàsics per viatjar de forma segura: s’exposaran els drets i deures de les persones consumidores.
Durada: 1 sessió 1’30 hores
Places: 20 persones
Preu: Gratuït 
Contacte: Oficina Jove de l’Alt Camp · joventut@altcamp.cat  · 977608560 · 
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13
13.1 EXPOSICIONS ITINERANTS
Són  exposicions  que  ofereix  la  Direcció  General  de  Joventut  de  forma  gratuïta  al  territori.  En  aquest  moment  estan
disponibles les següents:

• Sex o no sex 2: És una proposta per desenvolupar una acció educativa a l’entorn del VIH/Sida i d’altres ITS i de la
sexualitat general. 

• Plafó  del  sistema  educatiu  de  Catalunya: Permet  visualitzar  l’estructura  del  Sistema  Educatiu  de  Catalunya
mostrant de forma esquemàtica les connexions entre diferents etapes i els possibles itineraris formatius a seguir. 

Observacions:  L’entitat o ajuntament que les demana s’ha de comprometre a recollir-les i retornar-les a Barcelona, o bé a
fer-se càrrec dels ports. Aquestes estan subjectes a la disponibilitat. 
Link: http://bit.ly/2QtIVQR
Contacte: Oficina Jove de l’Alt Camp · joventut@altcamp.cat   ·   977608560

13.2 PLAFÓ DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA
Exposició de cartells sobre les trajectòries vitals de 6 persones LBGTIQ+ al llarg del seu context històric. Sis cartells, sis
vides, sis dates imprescindibles per conèixer i entendre la lluita del moviment de defensa dels drets LGTBIQ.
Observació: Aquesta exposició consta de cartells, fitxes explicatives i fitxes pedagògiques. L'entitat o ajuntament que la
sol·liciti haurà d'abonar 244,19€ de transport a l'entitat que la gestiona. 
Contacte: Sidastudy · clara@sidastudy.org  · 93268148

13.3 MIRA I INFORMA’T
Exposició de 8 plafons on s'ofereix informació bàsica sobre VIH/ sida, conductes de risc,  ús del  preservatiu femení u
masculí, prova del VIH.
Observacions: L'entitat o ajuntament que sol·liciti aquest recurs haurà de fer-se càrrec dels ports de transport o recollir-lo a
la seu de l'entitat que el gestiona.
Contacte: Associació de Joves per la Igualtat i la Solidaritat · formacio@joves.org · 934219310

13.4 EL CÒMIC DE LA SIDA
Exposició creada a partir de la selecció dels còmics presentats als certàmens del còmic sobre la sida. Es tracta de 16
còmics acompanyats d'una petita frase que convida a la reflexió.
Observacions: L'entitat o ajuntament que sol·liciti aquest recurs haurà de fer-se càrrec dels ports de transport o recollir-lo a
la seu de l'entitat que el gestiona. 
Contacte: Associació de Joves per la Igualtat i la Solidaritat · formacio@joves.org · 934219310
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14
14.1 SALUT

H2O
Informació, tallers i assessorament sobre salut jove 
isalut@h2o.cat · 692930204 · 977 251 873
 www.h2o.cat

Tarda de Salut Jove 
Assessorament sobre salut jove al CAP Dr. Sarró
c/Vallvera 8, Valls. Cada dimarts de17.30h.-20.00h 
977602000

Komando NitsQ 
Accions sobre salut jove 
616776575 3· info@qdfesta.cat
www.qdefesta.cat 

Som.nit 
Punt d'informació sobre salut jove 
678 40 92 94 · somnit@creuroja.org 
www.somnit.org

Sidastudy 
Tallers i materials sobre salut 
clara@sidastudi.org 
93 268 14 84

www.laclara.info
www.elpep.info 
Informació i recursos on-line sobre drogues

Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats (CJAS)
Informació i recursos sobre sexualitat juvenil 
cjas@centrejove.org · 93 415 10 00 
www.centrejove.org

Creación Positiva 
Prevenció i formació sobre VIH i altres ITS 
crea@creacionpositiva.com · 93 431 45 48 
www.creacionpositiva.org

14.2 INCLUSIÓ SOCIAL

Servei d’Atenció a la Dona de l’Alt Camp (SIAD)
C/ Mossèn Martí 3, Valls
igualtat@altcamp.cat · 977604258

Servei d’Atenció Integral LBGTIQ+
C/ Mossèn Martí 3, Valls

igualtat@altcamp.cat · 977604258

H2O
isalut@h2o.cat
692930204 / 977251873
www.h2o.cat

Noct@mbulas
Drogues i gènere
noctambulas@fsyc.org
933804712

www.drogasygenero.info
Towanda Equitat
Prevenció i sensibilització sobre les violències masclistes.
610500389 · presidencia@towandaequitat.com
www.towandaequitat.com

Associació Candela
Materials i publicacions, assessorament, formació 
i sensibilització sobre igualtat de gènere.
931797092 · info@joves.org · www.candela.cat

Joves per la igualtat i la solidaritat
Tallers i material sobre igualtat 
934219310 · info@joves.org
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14.3 ASSOCIACIONISME

Centre de Recursos per Associacions Juvenils
Recursos per associacions juvenils
932655217· craj@crajbcn.cat
www.crajbcn.cat

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Plataforma participativa de les entitats juvenils 
catalanes centrada en polítiques de joventut
933683080· www.cnjc.cat

14.4 CULTURA

e-catàleg per a les programacions culturals dels 
ajuntaments (DIPTA)
Catàleg d’artistes
ecatalegcultura@diputaciodetarragona.cat
977296600 · http://bit.ly/2Oo5ioh

14.5 JOVENTUT
Jove.cat
Portal d’informació juvenil de la Direcció General de 
Joventut
www.jovecat.gencat.cat

e-joventut
Recursos per a professionals de joventut 
de la Direcció General de Joventut
www.ejovetut.gencat.cat

Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ)
Serveis i recursos sobre polítiques 
d’emancipació juvenil
www.ejovetut.gencat.cat/xnej

Instituto de la Juventud (INJUVE)
Polítiques de joventut a nivell estatal
www.injuve.es

Portal Europeu de la Joventut
Polítiques de joventut a nivell europeu
http://europa.eu/youth/EU_es

Joventut Diputació de Barcelona
Publicacions i recursos en matèria de joventut
934 022 222 
https://www.diba.cat/web/joventut 

14.6 EDUCACIÓ

Portal quèestudiar.gencat.cat
Informació del sistema Educatiu de Catalunya

14.7 ACTIVITATS JOVES

Icaria Cooperativa
Programació d’activitats per a joves   info@icariacoop.cat  
656485228

14.8 MOBILITAT INTERNACIONAL

La Direcció General de Joventut  disposa de programes de
 caràcter internacional que promouen la mobilitat
de les persones joves. http://bit.ly/2OpSPAj
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