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Consulta el programa d’actes de la
Festa Major de Sant Joan 2021 a
Valls, que es realitzarà des de 18
fins al 25 de juny:
https://tarragonadigital.com/alt-
camp/programa-actes-festa-major-
sant-joan-valls-2021 
https://www.circdelacultura.com/esp
ecial/359/festa-major-de-sant-joan-  

ACTUALITAT

PROGRAMA D’ACTES DE LA FESTA
MAJOR DE SANT JOAN A VALLS

https://tarragonadigital.com/alt-camp/programa-actes-festa-major-sant-joan-valls-2021
https://tarragonadigital.com/alt-camp/programa-actes-festa-major-sant-joan-valls-2021
https://tarragonadigital.com/alt-camp/programa-actes-festa-major-sant-joan-valls-2021
https://www.circdelacultura.com/especial/359/festa-major-de-sant-joan-


YAY OR NAY? >

Dimecres, 9 de juny, a les 12 h., la
Direcció General de Joventut presenta
els resultats de la publicació Consells
comarcals i polítiques de joventut.
Una anàlisi de l'Enquesta a municipis
i comarques sobre polítiques de
joventut 2016-2017.
Més info aquí.

CONVOCATÒRIA JOVES EN
PRÀCTIQUES 2021

Ja està en marxa el programa
Joves en Pràctiques 2021.
Aviat començaran els
contractes a ajuntaments i
consells comarcals. Si
compleixes els requisits,
potser hi ha alguna oferta que
et pot interessar. Mentrestant,
assegura't d'estar inscrit/a al
#SOC i a Garantia Juvenil

ANÀLISI DE LES ENQUESTES
MUNICIPALS I COMARCALS SOBRE

POLÍTIQUES DE JOVENTUT

http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/sobre_e-joventut/agenda/agenda_activitats_2021/arxiu/JORNADES-consells-comarcals-DEF.pdf
https://www.instagram.com/explore/tags/soc/


YAY OR NAY? >

TREBALL I
FORMACIÓ

 Butlletí d'ofertes de treball en l'àmbit
del lleure, camp social i món educatiu
del Servei Comarcal de Joventut. 

Si tens FORMACIÓ en aquests àmbits
pots enviar el teu currículum a
sal@tarragones.cat per rebre les
ofertes disponibles setmanalment. 
Instagram: joventut_tarragones

RECURSOS ÚTILS PER
TROBAR FEINA A L’ESTIU

No saps on buscar feina a l’estiu?

En el següent enllaç t’oferim webs
útils per la recerca de feina:
https://tinyurl.com/2t4sb3hh

CONSULTA SETMANAL D’OFERTES DE
FEINA AL CONSELL COMARCAL DEL

TARRAGONÉS
 

mailto:sal@tarragones.cat
https://tinyurl.com/2t4sb3hh


CREU ROJA CERCA VOLUNTARIS PEL
CASAL D'ESTIU 2021

 

YAY OR NAY? >

 Creu Roja Joventut busca voluntaris
per dur a terme el casal d'estiu que ha
preparat. 

Demana més informació a :
669507581 ☎

CURS DE MONITOR/A DE LLEURE A
L'ACADÈMIA ONLINE DE VALLS

Aquest estiu l'acadèmia Online
de Valls, proposa un el curs de
monitor/a de lleure, ideal per
aprendre a educar infants
mitjançant activitats de lleure.

 ♀  ♂ 
 

Informa't del nou curs de
vetlladora escolar. Aquest es
realitzarà al setembre del 2021 a
l'acadèmia online de Valls.
Contacte: 977607170  
 

NOU CURS DE VETLLADORA
ESCOLAR DE L'ACAÈMIA ON-LINE DE

VALLS



CURS DE MONITOR AL PLA DE
SANTA MARIA

 

YAY OR NAY? >

 ⚡ Curs de monitor/a de lleure

Al Pla de Santa Maria
 Del 28 de juny al 10 de juliol

ℹ Més info: @ajpladestamaria
Inscripcions: https://bit.ly/3t5nYLK 

CURS DE MONITOR/A DE LLEURE A
VALLSGENERA/ SEMI PRESENCIAL

Curs de monitor/a d'activitats
de lleure infantil i juvenil,
impartit amb Escola Lliure el
Sol
Dates: 12, 13, 14, 15, 16, 19,
20 i 21* de juliol
Horari: de 10h a 14h i de 15h a
19h (*de 10h a 14h)
125 hores lectives + 160 hores
de pràctiques + 25 hores
redacció de memòria
Mínim 20 alumnes  ♀  ♂ 

 

https://www.instagram.com/ajpladestamaria/
https://fundaciosiurana.cat/producto/113-curs-de-monitor-a-de-lleure-educatiu-a-el-pla-de-santa-maria-2021/


CURS DE MONITOR/A A CREU ROJA
 

YAY OR NAY? >

 Creu Roja presenta un curs de
monitor/a d'activitats d'educació en el
lleure infantil i juvenil.
Per inscriure't fes click aquí.

Oficina jove de la Segarra ha
volgut plasmar tips d'ocupació.
A la següent infografia podràs
saber diferents consells per
millorar la planificació a l'hora de
buscar feina.
 

 CP d'auxiliar en conserva i millora del
forest.

 21/06/21 al 26/08/21
Inscripcions:
CA COSME (Alcover)
Contacte: 977760595

CURS 100% SUBENCIONAT
D'AUXILIAR EN CONSERVACIÓ I

MILLORA DEL FOREST

CONSELLS PER LA PLANIFICACIÓ
DE RECERCA DE FEINA 

 

https://www2.cruzroja.es/detalle-cursos/-/curso/612279


YAY OR NAY? >

   Utilitzes correctament la teva xarxa
de contactes?
El networking és també un canal de
recerca de feina! 
El sindicat juvenil Avalot, t'explica
com fer un bon ús 😉
https://avalot.cat/xarxa-de-contactes-
recerca-de-feina-networking/ 

NFORMACIÓ SOBRE EL PREAVÍS DE
FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE

LABORAL

 El sindicat juvenil Avalot, t'explica
com funciona el preavís en
finalització del contracte laboral.

⁉  És sempre obligatori?
⁉  Quant temps has de donar?
⁉  Quines són les conseqüències
de no fer el #preavís?

Informa't aquí!:
https://avalot.cat/baixa-voluntaria-
feina-treball/ 

 

UTILITZA EL NETWORKING
CORRECTAMENT PER LA CERCA DE

FEINA 
 

https://avalot.cat/xarxa-de-contactes-recerca-de-feina-networking/
https://avalot.cat/xarxa-de-contactes-recerca-de-feina-networking/
https://www.instagram.com/explore/tags/preav%C3%ADs/
https://avalot.cat/baixa-voluntaria-feina-treball/
https://avalot.cat/baixa-voluntaria-feina-treball/


YAY OR NAY? >

OCI

RECURSOS ÚTILS PER
TROBAR FEINA A L’ESTIU

 
 Els joves del Pla de Santa Maria

després de la seva participació al pla
de joventut, van poder gaudir d'un taller
d'Skate, impartit pel Cristian i el Santi
els formadors  de l’skatepark de
Valls.

TALLER D'SKATE PELS JOVES DEL PLA
DE SANTA MARIA 

 

PROGRAMACIÓ D'ESTIU JOVE A LA
COMARCA DE L'ALT CAMP

 
Estigueu atents/tes, que aviat sortirà la
programació d'activitats d'estiu, amb
més de 50 activitats joves a reu de la
comarca.
Diverses, juvenils i engrescadores!!!



YAY OR NAY? >

Gaudeix d’un Sant Joan màgic, amb els artistes convidats
aquest any a la festa major!
Podràs trobar la llista i comprar l’entrada dels esdeveniments i
concerts que es realitzaran a Valls al següent enllaç:
https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentdevalls 
No et quedis sense la teva entrada! 

ACTUACIÓ DEL GRUP VALLENC
VOLPINI, EL PRÓXIM 22 DE JULIOL

El grup vallenc Volpini actuarà el
dijous 22 de juliol al Convent del
Carme dins el cicle ‘En Viu’.
On podreu escoltar el nou treball
"Antes que sea tarde"

ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentdevalls
https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentdevalls


YAY OR NAY? >

EDUCACIÓ

A http://universitats.gencat.cat/ca/inici
tens tota l’oferta d’estudis oficials de
grau i màster de les universitats
catalanes. En cada estudi, trobaràs
informació sobre:

✅ L’evolució de la nota de tall
✅ Els objectius acadèmics
✅ Els crèdits
✅ Les sortides professionals

BEQUES UNIVERSITÀRIES 

OFERTA D'ESTUDIS UNIVERSITARIS
2021 - 2022

 

Disposa de tota la informació sobre les
beques i ajuts disponibles a:
universitathttp://universitats.gencat.cat/
ca/beques_preus/beques_ajuts/

 La beca de caràcter general del
Ministeri

 La beca Equitat
 Els ajuts per a estudiants de

centres adscrits
 La línia d’ajuts per fer un Erasmus
 Els ajuts Mobint
 Els ajuts específics de cada

Universitat 

http://universitats.gencat.cat/ca/inici
http://universitats.gencat.cat/ca/inici
http://universitats.gencat.cat/ca/inici
http://universitats.gencat.cat/ca/inici
http://universitats.gencat.cat/ca/inici
http://universitats.gencat.cat/ca/inici
http://universitats.gencat.cat/ca/inici
http://universitats.gencat.cat/ca/inici
http://universitats.gencat.cat/ca/inici
http://universitats.gencat.cat/ca/inici
http://universitats.gencat.cat/ca/inici


ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

YAY OR NAY? >

 Fes la teva pre-inscripció Universitària del 2 de juny al 1 de juliol

Pots inscriure't al portal d'accés a la universitat:
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login

31 DE MAIG DIA MUNDIAL SENSE
FUM 

FORMACIÓ RESPONSABLE DE
PREVENCIÓ D'HIGIENE A CASALS,

COLÓNIES I CAMPAMENTS

https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login


YAY OR NAY? >

SALUT

El servei d’Igualtat del Consell
Comarcal de l’Alt Camp aquesta
campanya per:

# Visibilitzar les xifres del que suposa
per a les dones aquesta despesa i com
afecta les més vulnerables

# Promocionar les donacions solidàries
d'higiene femenina, “bancs de la regla”
a diferents espais i municipis de la
comarca.

CAMPANYA DE RECOLLIDA SOLIDARIA
DE PRODUCTES D’HIGIENE FEMENINA

PER LA VISIBILITZACIÓ DEL COST
ABUSIU 

 

PASOS PER DENUCNAIR EL CONTINGUT
OFENSIU DE LES XARXES SOCIALS

 

Per més informació:
https://internetsegura.cat/faq-
items/denunciar-contingut-ofensiu/

https://internetsegura.cat/faq-items/denunciar-contingut-ofensiu/


ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

YAY OR NAY? >

 El 2 de juny, es va realitzar la
formació de Prevenció i Higiene a
#casals, #colònies i #campaments,
estiu 2021 

28 DE JUNY, DIA PER
L'ALLIBERAMENT LGTBI+

FORMACIÓ RESPONSABLE DE
PREVENCIÓ D'HIGIENE A CASALS,

COLÓNIES I CAMPAMENTS

Les entitats del CNLGBTI a través de la comissió de coordinació, ens
proposen avançar en a la campanya de visualització dels drets LGBTI
amb una acció adreçada a fer "els cims pels drets LGBTI"
Més informació aquí.

https://www.instagram.com/explore/tags/casals/
https://www.instagram.com/explore/tags/col%C3%B2nies/
https://www.instagram.com/explore/tags/campaments/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/lgbti/diesinternacionalsLGTBI/diaalliberament/


MOBILITAT
INTERNACIONAL

 CRIDA DE PARTICIPANTS PER
L'INTERCANVI JUVENIL DEL 3 AL 24

DE JULIOL A FRANÇA

VIATGES SOLIDARIS 

Pots consultar les classes de viatges
solidaris, vigents avui en dia, i el llistat
d'entitats que les organitzen al següent link:
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances
_i_estades/viatges_solidaris/#bloc2 

CITIZ cerca, 6 participants de 18 a
30 anys per l’intercanvi juvenil
“CITIZ’ART” del 3 al 24 de juliol a
França
Temàtica: Art, expressió i ciudadania
activa.
Lloc:  Montcombroux les
Mines,França
Idiomes: Anglès
Allotjament: Tendes, yurtes, tipis,
carpes a un camping ecològic.
Més info aquí. 

https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/viatges_solidaris/#bloc2
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/viatges_solidaris/#bloc2
https://www.cocat.org/crida-a-6-participants-per-lintercanvi-juvenil-citizart-del-3-al-24-de-juliol-a-franca/


ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

YAY OR NAY? >

I DO MY PART fa una crida per a 5
participants que vulguin viure una
experiència sobre sostenibilitat, canvi
climàtic i començar a actuar pel canvi que
volem!
Temàtica: Art, expressió i ciutadania activa.
Lloc:  Montcombroux les Mines, França
Idiomes: Anglès
Allotjament: Tendes, yurtas, tipis, carpes a
un càmping ecològic.
Més info aquí.

I DO MY PART CERCA JOVES
ENTRE 15 I 17 ANYS, PER

REALITZAR INTERCANVI JUVENIL
DEL 31 DE JULIOL AL 21 D'AGOST 

Joves entre 18 i 30 anys, amants del patrimoni cultural, el teatre i amb
ganes de fer una experiència internacional, no us ho penseu més,
apunteu-vos-hi!
 Temàtica: Patrimoni Cultural, teatre i re-construcció.
Lloc: Neuville-Sur-Essone, França.
Idiomes: Anglès/Francès.
Allotjament: Tendes de campanya. Més info aquí.

REMPART CERCA PARTICIPANTS
PER INTERVANCI JUVENIL A

FRANÇA DEÑ 19 AL 31 DE JULIOL

https://www.cocat.org/crida-a-5-participants-per-lintercanvi-juvenil-per-menors-i-do-my-part-del-31-de-juliol-al-21-dagost-a-franca/
https://www.cocat.org/crida-a-4-participants/


HABITATGE

YAY OR NAY? >

Del 14 al 18 de juny l'agència catalana de joventut,
ofereix diferents xerrades amb l’objectiu de facilitar-vos:

L’accés de l’habitatge i a la vegada  Informar-vos sobre les
normatives    vigents i els ajuts

Promoure iniciatives que plantegin noves modalitats d’accés i
tinença d’habitatges.

 𝐈𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐜𝐢𝐨𝐧𝐬: bit.ly/setmana_jove_habitatge
 𝐌�́�𝐬 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢�́�: serveisjoventut.dt@gmail.com

SETMANA JOVE D'HABITATGE 
 

http://universitats.gencat.cat/ca/inici
http://universitats.gencat.cat/ca/inici
http://universitats.gencat.cat/ca/inici
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflgSCef6BuqmLL714c3JfumFpefQgz6hG2k0JaHfB2VqHOGw/viewform


YAY OR NAY? >

EMPRENEDORIA

El projecte d'emprenedoria juvenil destacat d'#apujopersiana és
@experienciesrurals

Es tracta d'una empresa encapçalada per dues persones joves, i ubicada a
#Nulles. Aquesta es dedica a l'organització de rutes, excursions i
experiències d'enoturisme guiades en carro i cavall per la plana de secà de
l'Alt Camp . 
Si vols conèixe'ls millor fes click aquí.

EMPRENEDOR JUVENIL DESTACAR
D'APUJO PERSIANA

 

https://www.instagram.com/explore/tags/apujopersiana/
https://www.instagram.com/experienciesrurals/
https://www.instagram.com/explore/tags/nulles/
https://www.apujopersiana.cat/portfolio/experiencies-rurals/


RECURSOS

 
 

Recursos sobre les relacions digitals amb joves:
http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/butlleti/Butlleti_69_EJ_juny_2021 

EINES DIGITALS #EJUVENTUT

http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/butlleti/Butlleti_69_EJ_juny_2021


PARTICIPACIÓ

TROBADA DE JOVES A VILA-RODONA

El dia 14 de maig a Vila-rodona 
es va realitzar una sessió
d’elaboració de propostes pel
nou #PlaLocalJoventut.

TROBADA DE JOVES A BRÀFIM

El dia 15 de maig, les persones
joves de #brafim, van participar 
en la creació del
#PlaLocalJoventut amb les
magnífiques vistes des de l’Ermita
del Loreto 

https://www.instagram.com/explore/tags/vilarodona/
https://www.instagram.com/explore/tags/plalocaljoventut/
https://www.instagram.com/explore/tags/brafim/
https://www.instagram.com/explore/tags/plalocaljoventut/


YAY OR NAY? >

Dissabte 29 de maig, a la tarda, el
jovent del #pladesantamaria en una
sessió participativa pel nou
#PlaLocalJoventut.

TROBADA DE JOVES AL PONT
D'ARMENTERA  

TROBADA DE JOVES AL PLA DE
SANTA MARIA

El Pont d'Armentera
Participa en l’elaboració del

#PlaLocalJoventut del #pontdarmentera

Dissabte 12 de juny
19.00h
A la Font del Portalet

Cal inscripció prèvia!
Formulari inscripció:

https://forms.gle/9yrzjtoYQQi8vNaY7
joventut@altcamp.cat
692358963

https://www.instagram.com/explore/tags/pladesantamaria/
https://www.instagram.com/explore/tags/plalocaljoventut/
https://www.instagram.com/explore/tags/plalocaljoventut/
https://www.instagram.com/explore/tags/pontdarmentera/


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

