
 

 

Primerament informar-vos que seguint les instruccions rebudes per part del Departament de Salut, quant 

a les mesures de prevenció de risc d'infecció pel #COVID19, a l'Oficina Jove  farà les atencions i els 

assessoraments de forma presencial amb cita prèvia trucant al telèfon 977608560. També es manté 

l'opció telemàtica  que es mostren en la següent foto fins a nou avís. 

 

 

 
[NOVETAT] L’Oficina jove estrena 

WhatsApp!! 

 

Si tens algun dubte o vols demanar qualsevol 

informació d’algun àmbit en concret pots 

contactar via WhatsApp al 692 358 963 



 

 

A continuació detallem un recull d'informació sobre els diferents àmbits de treball i formació, educació, 

lleure i oci, mobilitat, habitatge... etc.  

Si necessites suport o tens dubtes, no dubtis en contactar amb nosaltres! 

Com?   

A travès de les xarxes socials o al nostres correu 

 

 

 

 

 

Volem que les persones joves de la comarca sigueu 

protagonistes del nous Plans Locals de Joventut de la comarca, 

per això̀ es molt important la teva participació́. En aquests 

documents s’hi defineixen les principals línies d’actuació en 

matèria de joventut per quatre anys (2021-24). Per aquest motiu 

volem extraure dades estadístiques que ens permetran conèixer 

la realitat, necessitats interessos de les persones joves de l’Alt 

Camp, amb la finalitat de millorar el disseny de polítiques de 

joventut als pobles i a la comarca posant a 

les #personesjovesalcentre. 

Pots omplir l'enquesta aquí (Trigaràs menys de 10 minuts) 

 

G R À C I E S            

 

BEQUES CARNET JOVE 2021 

Beques @carnetjove_cat per fer 

estades professionals d'1 any a 

entitats i empreses dedicades 

a: l'esporT, l'acció social, disseny, 

còmic, periodisme radiofònic i escrit 

fotografia i  5 disciplines televisives. 

Per més informació fes clic aquí.  

AJUTS AL PRÀCTICUM ODISSEU 

Empreses i institucions de territori 

rural, voleu acollir un/a estudiant 

universitari/a en pràctiques aquest 

estiu. El termini és fins el 17 de març i 

la durada de les pràctiques 

universitàries mínim 300 hores, a 

realitzar durant el curs acadèmic 

vigent i, en qualsevol cas, abans del 

15 de setembre. Si vols saber més 

informació fes clic aquí 

https://www.instagram.com/explore/tags/personesjovesalcentre/
https://bit.ly/2yRWZg8
https://www.instagram.com/carnetjove_cat/
https://carnetjove.cat/connectat/
http://www.odisseujove.cat/practicum/


TREBALL PER OCUPACIONS 

Aquí trobareu informació, elaborada per l'Observatori del Treball i Model Productiu, sobre ocupacions en 

el mercat de treball català, útil per prendre decisions sobre orientació professional. La informació mostra la 

situació de les ocupacions a través dels contractes de treball signats (entrades a l’ocupació) i les persones 

que demanden aquesta feina a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. La situació de cada 

ocupació se sintetitza en un índex que permet ordenar les ocupacions, de millor a pitjor posicionades en el 

mercat de treball. Per més informació fes clic aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUDES I SUBVENCIONS 
Subvencions dels àmbits de les arts, de la cultura popular, del foment de la llengua i del patrimoni 

cultural. L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Departament de Cultura. Mes informació. 

VALLSGENERA 

A Vallsgenera t'ajudem amb els 

tràmits en línia 

 

Demana cita prèvia trucant al 977 61 

20 10 i vine dilluns o dimarts de 9 h. a 

11h. a les nostres instal•lacions. 

 

Et farem un cop de mà. 

OFERTES DE TREBALL A VALLS 

Ja pots consultar les ofertes de feina 

que publica periòdicament l’Oficina 

del #SOC de Valls. Potser n’hi ha 

alguna que t’interessa. 

 

Entra al següent enllaç  

https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/Treball-per-ocupacions/
https://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/properes_convoc
https://www.instagram.com/explore/tags/soc/
http://bit.ly/2EVbP5Q


 

 

 

 

VISITA EN LÍNIA LA XXII EXPORECERCA JOVE. CONEIX DE PRIMERA MÀ ELS TREBALLS 

DE RECERCA D’ALTRES JOVES 

Exporecerca Jove és una fira de recerca internacional 

oberta al públic promoguda per l'associació Magma, 

celebrada des de l’any 2000 a Barcelona, on joves de 

secundària i batxillerat d’arreu del món poden presentar 

els seus projectes d’investigació. A causa de les 

restriccions causades per la COVID-19, enguany 

l'Exporecerca Jove només ha acollit treballs de la 

Categoria C (Batxillerat) i la seva presentació es 

realitza en línia. Per més informació fes clic aquí. 

 

 

CULTURA VALLS 

 El Centre Cultural de Valls reviurà les 

grans cançons de Broadway. 

L’espectacle tindrà lloc aquest 

dissabte 20 de març, a les 20 hores. 

Es poden adquirir les entrades a les 

taquilles del Teatre Principal i a 

valls.cat 

https://jovecat.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detalls/Noticia/Visita_Exporecerca_Jove_2021


PREINSCRIPCIÓ 2021-2022 

El Departament d'Educació posa en marxa el nou web preinscripcio.gencat.cat, que neix de 

facilitar el procés de preinscripció 2021-2022 als ensenyaments obligatoris. Aquest nou portal 

temàtic veu la llum en el context de pandèmia per la covid-19 i permetrà donar suport en la 

tramitació telemàtica de la preinscripció. El nou web és responsiu i, per tant, es pot consultar des 

de qualsevol dispositiu mòbil. Aquest portal presenta els continguts redactats en un llenguatge 

planer i inclou un ampli centre de suport per a cadascun dels estudis. En aquest espai es poden 

trobar podcasts, vídeos, un glossari, i també un ampli apartat de preguntes més freqüents, on es 

dona resposta als dubtes que es plantegen més sovint a l’hora de formalitzar la preinscripció. 

Més informació. 

 

NOVA CONVOCATORIA ACREDITA'T 

Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, mitjançant 
l'experiència professional o formació no oficial, amb la qual cosa tenen les competències, però no 
l'acreditació oficial. El procés d'avaluació i acreditació permet que aquestes persones puguin 
obtenir la certificació oficial. Periòdicament es convoquen procediments d'avaluació i acreditació 
de competències professionals que permeten reconèixer l'experiència o la formació no formal i 
obtenir-ne una certificació oficial. Més informació. 

 

 

 

 

 

 

 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/
http://acreditat.gencat.cat/ca/index.html


JORNADA DE PORTES OBERTES VALLS 

Els centres educatius vallencs ofereixen jornades de portes obertes a les escoles. Consulteu les 

dates de les jornades i quins centres les realitzaran en format virtual i quins es necessita 

concertar cita prèvia. 

 

 



JORNADES DE PORTES OBERTES DE LES UNIVERSITATS CATALANES DEL curs 

2021/2022 

Aquestes són les dates i horaris de les Jornades de Portes Obertes de les següents Universitats 

Catalanes: 

Universitat Rovira i Virgili 

Universitat Pompeu Fabra 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Universitat Ramon Llull 

Universitat de Barcelona 

Universitat de Girona 

Universitat de Lleida 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Universitat Oberta de Catalunya 

 

Podeu visualitzar el calendari a la imatge! (Per motius de covid-19 els horaris i modalitat poden 

canviar) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SER JOVE EN TEMPS DE COVID 
Procés obert de debat i propostes per conèixer 

l'opinió i la vivència sobre com t'ha afectat la 

pandèmia en la teva vida; reconèixer i facilitar 

l'expressió d'emocions i sentiments en relació 

amb els temes plantejats; i, conèixer les teves 

necessitats per resoldre les situacions derivades 

de la pandèmia des de la diversitat i les 

desigualtats. Per més informació fes clic aquí 

 

PIJ ALCOVER - SISTEMA 

EDUCATIU 

Si vols estudiar un grau universitari, 

un cicle formatiu de grau mitjà o 

superior, batxillerat, un programa de 

formació i inserció (PFI), necessites 

entendre tràmits acadèmics, vols 

conèixer quines sortides laborals hi 

ha, notes de tall , beques per 

estudiar… l’Orientador@ del PIJ et pot 

donar suport.  Així que no et tallis i… 

pregunta sense embuts! 

BUTLLETÍ E-JOVENTUT 
 
Nou butlletí de l'E-Joventut en època de la 

COVID-19, s'ha fet un recull dels diferents 

recursos disponibles sobre el funcionament, 

l'organització i la gestió dels equipaments juvenils. 
 
Per més informació fes clic aquí  

PLA D'ACTUACIÓ DE JOVENTUT 2021-
COVID 

La Comissió Interdepartamental de Polítiques 
de Joventut (CIPJ), òrgan coordinat per la 
Direcció General de Joventut i que agrupa tots 
els departaments del Govern de la Generalitat, 
ha validat el Pla d’Actuació de Joventut 2021 – 
COVID. El Pla contempla 104 objectius entre 
els quals destaquen l’impuls a l’economia 
social, l’ocupació juvenil, la igualtat de gènere i 
la justícia climàtica. Més informació. 

 

https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/salut/ser-jove-en-temps-de-covid/
http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/butlleti/Butlleti_68_EJ_febrer_2021
http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/El-Govern-valida-el-Pla-dActuacio-de-Joventut-2021-COVID-fixant-noves-prioritats-per-fer-front-als-efectes-de-la-pandemia-sobre-els-i-les-joves


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Totes les mesures i recomanacions sobre el #desconfinament progressiu les trobareu a: 

Canal Telegram 

Bot de WhatsApp 

 

 

 

MOBILITAT INTERNACIONAL 

Consulta o descarrega aquestes guies si vols fer 

un voluntariat europeu, pràctiques a Europa i 

estudiar o treballar a l'estranger! 

Fes clic aquí. 

SESSIONS FORMATIVES 'FONS I RECURSOS DE 

FINANÇAMENT EUROPEUS D'INTERÈS PELS 

GOVERNS LOCALS 2021-2027` 

(Sessions pràctiques sobre com participar 

activament) Europe Direct Girona 

Lloc de realització: virtual a la plataforma Jitsi : enllaç 

Dates: 11 i 12 de març de 2021 

Horari: De 9:00 a 12:00 hores 

Inscripcions: enllaç (fins el 8 de març) 

https://t.me/gencat
https://api.whatsapp.com/send?phone=34681012012&text=Hola&source=&data=&app_absent=
http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/Article/Nou-article-05163
https://meet.jit.si/CursFonsEuropeus
https://docs.google.com/forms/d/1U12XxY6paxrxjrfY5LnTxlrrS19kDK00vP4GKSv9H_M/edit


 

 

'GUIA JOVES I HABITATGE' 

Ja coneixes tots els recursos d'habitatge per a joves al web #jovecat, hi ha Informació, guia, assessoria en 

línia, etc. Tota la informació i consultes aquí. 

 

LA COVID NO ATURA LES OPORT 

Una dotzena d'entitats que treballen en 

programes de voluntariat al teu barri, a 

Catalunya i arreu del món, et mostren com pots 

sumar-te a la seva imprescindible i enriquidora 

tasca, també ara, en temps de pandèmia. Per 

més informació fes clic aquí 

https://www.instagram.com/explore/tags/jovecat/
https://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/Habitatge/Guia-Joves-i-Habitatge-mesures-urgents-durant-el-COVID19.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/noticia/la-covid-no-atura-les-oportunitats-per-fer-voluntariat-local-i-a-lestranger_1042600


 

BUTLLETÍ JOVECAT 

El butlletí Jovecat, disponible en una edició bimensual amb l’actualitat juvenil catalana 

Celebració del fòrum 'Joves i Clima a la Mediterrània +25' amb 200 joves per desenvolupar accions contra 

la crisi climàtica. Videojocs en català per a tota la canalla. Beques del SOC per a persones desocupades 

que fan cursos de formació ocupacional.  Concurs ‘Jo tinc la paraula’: i tu, com ho fas per comunicar-te en 

cada context? 

Subscriu-t'hi i estigues informat de l'actualitat que t'envolta. Per més informació fes clic aquí 

 

 

XERRADA SOBRE MICROMASCLISME DE L’OFICINA JOVE DE L’ALT CAMP 

El 8 de març a les 17.30h, es va realizat un directe, mitjançant el canal d’Instagram @ofijovealtcamp, 

l’Oficina Jove de l’Alt Camp, on s’oferia un espai educatiu en què van abordara els micromasclismes, en 

motiu del Dia Internacional de les Dones. 

  

Són per tot arreu… Els detectes? Xerrada sobre micromasclismes. A través d’aquest títol, es pretén 

interpel·lar a totes aquelles persones que estiguin interessades a aprofundir i reflexionar sobre el fenomen 

dels micromasclismes,  els quals formen part de la nostra vida quotidiana, i tot sovint no els identifiquem 

perquè estan plenament normalitzats. Es tracta d’un espai en clau de gènere, on prendre consciència, 

formar-se i apoderar-se en relació a les conductes, actituds i llenguatges masclistes, que són derivats del 

sistema patriarcal hegemònic, i que conviuen amb nosaltres en el dia a dia, tot reforçant i perpetuant un 

sistema de desigualtats envers les dones. A la base de l’iceberg de les violències masclistes, doncs, 

trobem als micromasclismes, aquests són en gran part els responsables de les situacions de violència, 

discriminació i desigualtat que considerem més greus, perquè donen peu a la normalització de certes 

actituds que legitimen la desvalorització i infravaloració de les dones en el sistema de valors i creences 

comunes. 

  

La xerrada serà va ser a càrrec de Fanny Ulldemolins, pertanyent a la Cooperativa Combinats, la qual 

treballa en un projecte de coeducació, gènere i cicle menstrual. 

https://jovecat.gencat.cat/.../butlleti_jovecat/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A banda, l’oficina Jove de l’Alt Camp en motiu del #8M encetem una tira de 5 situacions 

quotidianes reals que pateixen les dones en el dia a dia i que són desavantatjoses o atempten 

contra els seus drets i llibertats, perquè n’estem FINS EL MONYO! 

 

 

  

XERRADA D'ORIENTACIÓ ACADÈMICA 

El 5 de març es va realitzar una xerrada dirigida 

per Lluís  i la Maria de l’Oficina Jove de l’Alt 

Camp a #Alcover en una xerrada d’orientació 

educativa dirigida a pares i mares de l'Insittut 

Fonts del Glorieta, organitzada pel PIJ Alcover, 

Oficina Jove Alt Camp i l'Ajuntament d'Alcover.  

https://www.instagram.com/explore/tags/8m/
https://www.instagram.com/explore/tags/alcover/


 

 

L’Emprenedora destacada d'#apujopersiana és Aina Rodon 

 

El seu projecte és @laulavalls, un centre d’educació ubicat a #valls on imparteixen ensenyament 

d’idiomes i classes de repàs. La filosofia de base de l'aula té per objectiu adaptar-se a les 

demandes dels seus alumnes per a garantir un aprenentatge amè i significatiu alhora. L'atenció 

individualitzada, el material multimèdia, la disponibilitat constant són alguns dels ingredients per 

aconseguir l'èxit. 

‼️‼️Vols conèixe-la millor? Fes clic aquí 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/apujopersiana/
https://www.instagram.com/explore/tags/valls/
https://www.apujopersiana.cat/portfolio/sense-titol/


 

 

 



 

 

Àrea de Joventut, Consell Comarcal de l'Alt Camp 

C/Mossèn Martí, 3. Valls 

977608560 / joventut@altcamp.cat 

Si no desitges rebre més butlletins de l'Oficina Jove de l'Alt Camp, pots donar-te de baixa enviant un correu a la 

següent adreça indicant BAIXA BUTLLETÍ ELECTRÒNIC a: joventut@altcamp.cat 

Avís sobre la confidencialitat de les comunicacions: 

El contingut d’aquest correu electrònic i dels fitxers adjunts és estrictament confidencial. Si no ets la persona 

destinatària d’aquest missatge i l’has rebut per equivocació, t'agrairíem que ho comuniquessis al remitent sense 

difondre, emmagatzemar o copiar-ne el contingut.  

mailto:joventut@altcamp.cat

