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 Servei Tarifat de Transport Escolar
Curs 2021-22

Termini: Fins el proper 30 de setembre

 Trobareu més informació a la pàgina
web del Consell Comarcal:
http://www.altcamp.cat/noticies/sollicitu
ds-del-servei-tarifat-de-transport-
escolar-curs-2021-22

ACTUALITAT

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE
TRANSPORT 

2021-2022

http://www.altcamp.cat/noticies/sollicituds-del-servei-tarifat-de-transport-escolar-curs-2021-22


YAY OR NAY? >

INCLUSIÓ SOCIAL

DOCUMENTAL VEUS DEL BARRI
2020-2021

 

Institut Jaume Huguet us presenta el nou documental del projecte 
"Veus del Barri" realitzat amb alumnes de tercer d'ESO (curs 20/21) al

Canal YouTube de Valls Jove. En el documental trobareu els videoclips amb
el procés de creació de les cançons on els i les joves expliquen la seva
experiència i reflexions sobre el confinament i la situació de pandèmia

actual.
https://www.youtube.com/watch?v=akCrInmWxHY

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=akCrInmWxHY
https://www.youtube.com/watch?v=akCrInmWxHY


YAY OR NAY? >

TREBALL I
FORMACIÓ

 
El curs de director/a de lleure t'ofereix la
possibilitat de ser coordinador de grups
d'infants i joves, més recursos i noves
maneres de treballar amb nens.

Modalitat online

Més info: 696 199 508

CURS D'ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT PER LA DISLÈXIA A

L'ACAÈMIA ONLINE DE VALLS

Coneix com tractar amb infants i adults
amb dificultats en l'aprenentatge,
específicament amb dislèxia.

Modalitat Online

Més info: 696 199 508

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



YAY OR NAY? >

OFERTA DE FEINA A SERVEI
CIVIL INTERNACIONAL DE

CATALUNYA
 

VISITA LA BORSA EN LÍNEA DE
VOLUNTARIATS DE CATALUNYA

[OFERTA DE FEINA]: Suport en
comunicació i difusió 

Servei civil internacional de
Catalunya cerca una persona per
incorporar-se de forma temporal a
l’equip de l’SCI.
Tota la informació sobre l'oferta i
les condicions a scicat.org! 

Inscripcions fins al 10 de setembre 
L’oferta està subjecte al Programa
de Garantia Juvenil.

Fundació Catalana de
voluntariat social et convida a
visitar la borsa en línia, on les
entitats d’arreu de Catalunya
pengen les seves ofertes de
voluntariat
www.voluntariatenunclic.cat

Pots fer la cerca segons les
teves preferències,
disponibilitat i motivacions!
Llença't a l'aventura.

https://www.scicat.org/
http://www.voluntariatenunclic.cat/


YAY OR NAY? >

Publicades places temporals per
treballar en diferents àrees del
Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya #SOC
 
Si vols més informació enllaça
aquí 
 https://serveiocupacio.gencat.c
at/ca/soc/treballa-al-soc/ofertes-
temporals/

PLACES TEMPORALS PER
DIFERENTS ÀREES DEL SOC

FORMACIÓ DE MUNTADOR/A DE
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AMB
L'OBTENCIÓ DEL CARNET REBT

SOC presenta nova formació
dual: muntador/a de plaques
fotovoltaiques amb l'obtenció
del carnet REBT.

Més info: 977 786 030

https://twitter.com/hashtag/SOC?src=hashtag_click
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/treballa-al-soc/ofertes-temporals/
https://twitter.com/hashtag/formaci%C3%B3?src=hashtag_click


YAY OR NAY? >

PROGRAMA DE JOVES EN
PRÀCTIQUES 2021-2022

Tenim  contractes en pràctiques per a joves durant 6 mesos a
ajuntaments, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre
de tot el país!

Si tens fins a 29 anys i un títol universitari, d’FP de grau mig o
superior o certificat de professionalitat  corre a qualsevol
Oficina de Treball de la Generalitat i registra't per participar en
el procés de selecció del programa "Joves en pràctiques"!



YAY OR NAY? >

CURS D'ALFABETITZACIÓ
INFORMÀTICA A ALCOVER

 Curs d'Alfabetització Informàtica: Informàtica i Internet.
➡ Iniciació a la informàtica
➡ Internet i portals d'ocupació

⚠Formació 100% subvencionada

 del 27/09/21 al 06/10/21
Més info: ☎977760595 cacosme@alcover.cat



YAY OR NAY? >

OCI

TALLER DE CAL·LISTÈNIA I
STREET WORK OUT 

 
DATA:
Del 21 de setembre al 18 de
desembre
OBSERVACIONS:
Recomanat a partir de 14 anys.
Cal portar roba esportiva i
elements de protecció
PREU: Gratuït. Cal inscripció
prèvia

Més info: 977 60 98 49
Valls

Vols aprendre a fer anar
l’skate? 
DATA: Del 21 de setembre al 16
de desembre
OBSERVACIONS:
Recomanat a partir de 7 anys.
Cal portar roba esportiva i
elements de protecció
PREU: Gratuït. Cal inscripció
prèvia

Més info: 977 60 98 49
Valls

INICIACIÓ A L'SKATE
 



ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

CERCLE DE DONES

Un cercle de dones és un
espai de trobada ancestral,
sa i sanador, que ens
connecta amb la nostra
essència femenina.

HORARI: De 18 a 20 h
DATES:Dimecres 22 de setembre,
20 d’octubre, 17 de novembre i  15
de desembre.
OBSERVACIONS:
Destinat a dones
PREU:
Gratuït. Cal inscripció prèvia

Més info: 977 60 98 49 
Valls

trobareu tots els cursos que organitza el centre cívic de Valls en
aquest link: https://nuvol.valls.cat/index.php/s/PaCmTt3XArqYgDb

TAST DE LLETRES

Bufet lliure de paraules per viure
una experiència nova a cada
classe. 

HORARI: Dilluns de 18.30 a 20 h
DATA: Del 20 de setembre al 13
de desembre
OBSERVACIONS: Per a
persones majors de 15 anys
PREU: Gratuït. Cal inscripció
prèvia.

Més info: 977 60 98 49 
Valls

https://nuvol.valls.cat/index.php/s/PaCmTt3XArqYgDb?fbclid=IwAR1LA7G1-Cw_VBd7d4PgBMoRzcuVTgjbYv7eA0cTEPbCcu2QB-piMtibiVM#pdfviewer


YAY OR NAY? >

EDUCACIÓ

Vols saber quin nivell tens de català?
Vols treure't algun títol que certifiqui el
teu nivell?

Entra al link del Consorci per a la
Normalització Lingüística i trobaràs tota
la informació!

TÍTOL DE NIVELL DE
CATALÀ

INSCRIPCIONS OBERTES PER
CURSOS DE CATALÀ

 

El Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL) obre inscripcions
pels cursos de català !!

- 6 de setembre: inscripció preferent
- 13 de setembre: inscripció general

Si no saps quin nivell has de fer, a
partir d'avui pots demanar una prova de
col·locació! Tota la informació a
https://inscripcions.cpnl.cat.

TÍTOL DE NIVELL DE
CATALÀ

https://www.cpnl.cat/cursos-de-catala/sol-licitud-de-prova-de-col-locacio/
https://inscripcions.cpnl.cat/


ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

YAY OR NAY? >

Si tens més de 16 anys i no has
superat l’#ESO, el curs vinent tens
altres oportunitats amb els programes
de formació i inserció #PFI

Període de presentació de les
sol·licituds: de l'1 al 7 de setembre 

Info:  http://ow.ly/1amK50G275w

BEQUES 2021-2022
 

ALTRES OPORTUNITATS
PER SUPERAR L'ESO

Sol·liciteu la beca que més us
convingui per cursar els vostres
estudis !!!

Més info aquí:
https://n9.cl/educaciogencat

https://twitter.com/hashtag/ESO?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PFI?src=hashtag_click
https://jovecat.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detalls/Noticia/programes_formacio_insercio
https://n9.cl/educaciogencat


ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

OFERTA FORMATIVA 
2021-2022 

 
Teniu disponible la informació de l'OfertaFormativa del primer torn!

Consulteu els cursos que teniu a l'abast, #terminis, criteris
d'adjudicació i procediment d'inscripció.  Inscripció oberta a partir del

13 de setembre de 2021  http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/
 
 
 

 
El dia 7 comencen les
#PAU21CAT de setembre.

✅ Es mantenen les mateixes
mesures de seguretat de les
proves del passat mes de juny
per prevenir el risc de contagi per
COVID-19

✅ El resultat es coneixerà el 20
de setembre, podràs consultar-los
aquí: 

LES PAU SETEMBRE
2021

https://twitter.com/hashtag/OfertaFormativa?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/cursos?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/terminis?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/adjudicaci%C3%B3?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/inscripci%C3%B3?src=hashtag_click
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/
https://www.instagram.com/explore/tags/pau21cat/


YAY OR NAY? >

SALUT

#JOEMVACUNO
 

 
Ja tens a l'agenda la cita més important d'aquest estiu

 
Entra a vacunacovidsalut.cat i demana dia, hora i lloc per vacunar-te 

O informa't dels punts de vacunació sense cita prèvia
(Trobaràs els  a les nostres stories)

 
Comença la uni  immunitzat contra la #COVID

 
#JoEmVacuno 

 
 
 

https://www.instagram.com/explore/tags/covid/
https://www.instagram.com/explore/tags/joemvacuno/


CERTIFICAT COVID
 DIGITAL DE LA UE

 Com i on puc obtenir el certificat COVID digital de la UE?  
 

Tens resposta a aquesta i altres preguntes freqüents sobre el
Certificat COVID digital de la UE aquí.

 
 
 

Recordem que les dones tenim a
la nostra disposició la línia:
900 900 120 que atén les
demandes relacionades amb
qualsevol situació de 

Violència masclista Gratuït  365
dies a l'any  24 hores al dia

LÍNEA TELEFÓNICA PER LES
VIOLÉNCIES MASCLISTES 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/certificat-covid-digital-ue/
https://twitter.com/hashtag/dones?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Viol%C3%A8nciaMasclista?src=hashtag_click


MOBILITAT
INTERNACIONAL

NOVES OFERTES DE MOBILITAT
INTERACIONAL PER A JOVES

L’intercanvi MYSTERY OF ART & SPORT vol
treballar l’adaptació de persones amb dificultats
d’aprenentatge o discapacitat física a qualsevol
tipus d’esport per a la millora de la qualitat de
vida. 
Del 4 d’octubre al 13 d’octubre 2021. 
Amasya, Turquia

Vols participar-hi ? Més info:
https://www.catalunyavoluntaria.cat/project/myst
ery-of-art-sport/

Noves oportunitats de mobilitat
internacional per a joves! 

Més info a:
info@catalunyavoluntaria.cat
https://catalunyavoluntaria.cat/oportuni
tats/

INTERCANVI JUVENIL

https://www.catalunyavoluntaria.cat/project/mystery-of-art-sport/
https://catalunyavoluntaria.cat/oportunitats/


ENTRADES PELS CONCERTS I
ESDEVENIMENTS A VALLS PER SANT

JOAN
 

YAY OR NAY? >

𝗦𝗲혀혀𝗶ó 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮혁𝗶혃𝗮 혀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗲𝗹혀
𝗻𝗼혂혀 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗲혀 𝗘𝗿𝗮혀𝗺혂혀 + 𝗶 𝗖𝗘𝗦

29 de setembre
9:30 del matí
Virtual
 Més informació i inscripcions:

http://ejoventut.gencat.cat/ca/sobre_e-
joventut/agenda/activitats_agenda/Nou
s-programes-Erasmus-i-Cos-Europeu-
de-Solidaritat 

AGÈNCIA CATALANA DE
JOVENTUT INFORMA SOBRE

ERASMUS I CES

Camp de treball sobre la recuperació d’antics camins a la Vall de Siarb! 

Hi haurà tot tipus de tasques de recuperació i millora de camins antics.

Passarem totes les hores de treball (4 hores/dia) a la natura, envoltats
dels boscos de la Vall de Siarb 

Més info: scicat.org! 

CAMP DE TREBALL SOBRE LA
RECUPERACIÓ D'ANICS

CAMINS A SIAB

http://ejoventut.gencat.cat/ca/sobre_e-joventut/agenda/activitats_agenda/Nous-programes-Erasmus-i-Cos-Europeu-de-Solidaritat
https://www.scicat.org/


HABITATGE

Si ets estudiant de la URV i estás buscant pis d'estudiants, pots
consultar el següent link:

https://redotri2.urv.cat/habitatge/estudiants/

BORSA D'HABITATGES
DE LA URV

 

https://redotri2.urv.cat/habitatge/estudiants/


YAY OR NAY? >

EMPRENEDORIA

L'emprenedor destacat d'#apujopersiana és Vicenç Feliu Plana
Ca feliu porta obert des de 1885, aquest negoci tan dolç elabora tota
classe de pastes i dolços. 

Les receptes dels seus productes han estat creades i perfeccionades
durant més de cinc generacions fins a aconseguir l'equilibri perfecte de
sabor i textura.
A Ca Feliu podreu trobar productes artesans: pa, pastissos, pizzes,
coques salades i dolços, brioxeria i els seus famosos foradats!!,

Vols conèixer millor? https://www.apujopersiana.cat/portfolio/oniric/

PROJECTE D'EMPREDORIA
JUVENIL DESTACAT  D'APUJO

PERSIANA
 

https://www.apujopersiana.cat/portfolio/oniric/


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

