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EL BLOG DE L'AVALOT! 

Avalot és la primera associació
sindical juvenil al nostre país. Al seu
blog afegeixen contínuament nous
continguts de temàtica laboral, que
t'ajudarà a obtenir eines per defensar
els teus drets laborals! A la seva web
també podràs demanar
assessorament laboral o
acompanyament en cas que vulguis
denunciar una situació o vulneració
de drets laborals.

No t'ho pensis i dona-hi una ullada!

 

OFERTA FORMATIVA CIFO TARRAGONA

CIFO són els Centres d'Innovació i
Formació del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya (SOC). Ofereixen cursos de
formació per a persones inscrites com a
demandants de treball al SOC. Us en
destaquem alguns cursos interessants
que estan a punt de començar.  

Podeu consultar la resta de formacions
programades, trobar més informació i
inscriure-us aquí. 

 

Docència de la
formació professional

per a la formació

17/12/2021 al 22/04/2022
290 hores, presencial
Gratuït.

Activitats de gestió
administrativa

(Ofimàtica)

01/12/2021 al 14/02/2022
200 hores, presencial
Gratuït.

Mecanització per
arrencament de ferritja

13/12/2021 al 08/04/2022
370 hores, presencial
Gratuït.

TREBALL I FORMACIÓ

https://avalot.cat/empreses-xarxes-socials-contractacio/
https://avalot.cat/ecoangoixa-ecoansietat-canvi-climatic/
https://avalot.cat/whatsapp-feina-treball/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Formacio-i-qualificacio/centres-propis-de-formacio/centres-dinnovacio-i-formacio-ocupacional-cifo/CIFO-de-Tarragona/Oferta-formativa/index.html
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Formacio-i-qualificacio/centres-propis-de-formacio/centres-dinnovacio-i-formacio-ocupacional-cifo/CIFO-de-Tarragona/Oferta-formativa/index.html


OCI I CULTURA

TALLERS D'AUTODEFENSA FEMINISTA

XERRADA: ELS REPTES REALS DEL CANVI
CLIMÀTIC 

El dimarts 14 de desembre podreu gaudir de
la conferència "Més enllà de la COP26: Els
reptes reals del canvi climàtic". Aquesta serà
impartida per la periodista Cori Calero.

Aprofiteu aquesta oportunitat per seguir
aprofundint en el coneixement respecte del
canvi climàtic!

  14 de desembre, 18:00h.

  Sala d'actes de l'Institut d'Estudis Vallencs. 

Amb motiu del #25N s’han programat diversos
tallers gratuïts de defensa personal a la
comarca, destinats a dones, persones no
binàries i del col·lectiu LGTBI+ majors de 12
anys.

Cabra del Camp. 4 de desembre, d'11 a 13h. 
 Sala 1 d'octubre. Formulari d’inscripció.

Vilabella. 11 de desembre, d'11 a 13h. Sala
multifuncional. Inscripció:
aj.vilabella@altanet.org o 977620161

El Pont d’Armentera. 18 de desembre, d'11 a
13h. Sala Polivalent de l'Ajuntament. Inscripció:
ajpontdarmentera@altanet.org o 617841261

 

https://www.instagram.com/explore/tags/25n/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpc74qMn45cIMHFV5RQw0dHDGfWh5vFBBW7alK8DhtwECvZA/viewform


El proper dissabte 18 de desembre se
celebrarà una nova edició del Mercat d’Art
Jove, en aquesta ocasió a la plaça del
Museu Casteller, en el marc del Mercat de
Nadal de Valls. 

Acosta't i fem un Nadal Km 0! 

          18 de desembre, de les 10 a les 21h

          Plaça del Museu Casteller

 

Continua el cicle gaudí al Convent de les
Arts d'Alcover i aquest mes podrem gaudir
de la comèdia dramàtica "Cahavalas"!

Sinopsis: Marta, Desi, Soraya i Bea,
amigues inseparables de l’adolescència, es
retroben en el barri on van créixer per a
reviure una autèntica i tragicòmica amistat.

    Dissabte 18 de desembre a les 19:00 h. 

    Convent de les Arts, Alcover. 

    General: 4,5Eu   Carnet CA: 3,5Eu

 

CINEMA AL CONVENT- CICLE GAUDÍ

MERCAT D'ART JOVE DE VALLS

https://entradas.codetickets.com/entradas/cinema-al-convent-chavalas/22883/convent-de-les-arts/online


10:30h Taller de grafiti. 

13h Vermut "Txaranguero"

11:00h Inflables 
 Inscripcions: 685 58 17 01

El pròxim diumenge 19 de desembre tindrà
lloc la 16a Cursa Popular de BTT a Cabra
del Camp.  Es tracta d'una prova ciclista de
caràcter no competitiu, per tant, està oberta
a tothom. Compta amb dos tipus de circuits
diferents: el llarg; d'uns 35km amb un
desnivell de 1000 metres i el curt; d'uns 24
km i 500 metres de desnivell. 

    Diumenge 19 de desembre a les 10:00 h. 
    Lliurament de dorsals 8:00h

    Poliesportiu de Cabra del Camp

Inscripcions: www.inscripcions.cat 

 

CURSA POPULAR DE BTT

ACTIVITATS JOVES PER NADAL

Bràfim 11 de desembre

Pla de Santa Maria 

21:30h Sopar de motxilla i Dj al Centre Cívic

al Lokal de Joves 

18 desembre. Festa pre-Nadal a les 00:00 h

25 desembre. Nit de Pastorets a les 00:00 h

31 de desembre. Festa de Cap d'Any a l'1:00h

5 de gener. Festa de reis a l'1:00h

http://www.inscripcions.cat/
http://www.inscripcions.cat/


EDUCACIÓ

JA DISPONIBLE EL CALENDARI DE LES
PAU 2022

CURSOS DE FORMACIÓ - EFEA

L'Escola de Formació de l'Acellec, és
gestionada per la Fundació Catalana del
Lleure Educatiu i Sociocultural i ofereix
cursos de formació i qualificació per als
professionals del lleure educatiu i
sociocultural.  

Fes una ullada a tots els cursos
disponibles aquí. 

 

Ja podeu consultar el calendari de les PAU i
de les proves PAP de l'any 2022. També
trobareu disponibles les dates de les PAU per
persones majors de 25 i 45 anys. 

Teniu tota la info a universitats.gencat.cat 

Aquesta web també us permetrà conèixer
l'oferta d'estudis universitaris existents, preus,
beques disponibles, calendari de
preinscripcions, etc. 
 

Curs vetllador/vetlladora 13/12/2021 al 06/02/2022
Online
90 eu. 

Educació inclusiva:
-TDH

-Dislèxia
-Autisme 

14/12/2021 al 09/01/2022
20 hores per curs, Online
Gratuït.

Intel·ligència
emocional

28/12/2021 al 06/02/2022
30 hores, online
Gratuït.

(monitor/a d'infants amb
necessitats educatives

especials)

Resolució de
conflictes

21/12/2021 al 30/01/2022
30 hores, online
Gratuït.

Primers Auxilis
28/12/2021 al 06/01/2022
30 hores, online
Gratuït.

https://escolaefa.cat/oferta-formativa/
https://escolaefa.cat/oferta-formativa/
https://escolaefa.cat/oferta-formativa/
https://escolaefa.cat/oferta-formativa/
https://escolaefa.cat/oferta-formativa/
https://escolaefa.cat/oferta-formativa/
http://universitats.gencat.cat/


El dijous 9 de desembre podreu gaudir
del taller "El sistema educatiu i la
formació ocupacional" al municipi de
Bràfim. Tindrà una durada d'una hora, i
s'iniciarà a les 18 h. El taller es realitzarà
a la Sala Petita del Centru, Bràfim. 

Aquest taller us permetrà conèixer els
itineraris formatius i la continuïtat
formativa, el calendari de preinscripció i
inscripció, així com els programes i
cursos de formació ocupacional. 

 
 
977 62 00 11
mjimenez@brafim.cat

 

CÀPSULES DE TARDOR - BRÀFIM 

COM POTS INCRIURE'T?
 

El dimarts 14 de desembre podreu gaudir
del taller "A la cerca de la primera feina"
al municipi de Vila-Rodona. Tindrà una
durada d'una hora, i s'iniciarà a les 19 h.
El taller es realitzarà a la Biblioteca
Municipal de Vila-Rodona.  

Aquest taller us permetrà conèixer on es
poden trobar les ofertes de feina, com
identificar l'objectiu professional, els
interessos i motivacions, els drets i deures
i la normativa laboral, com fer el CV sense
tenir experiència laboral, etc. 

 

CÀPSULES DE TARDOR - VILA-RODONA

COM POTS INCRIURE'T?
  

699 645 914 
joventut@vila-rodona.cat

https://www.google.com/search?q=ajuntament+del+pla+de+Santa+maria&oq=ajuntament+del+pla++de+Santa+maria&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0j0i22i30l2.7918j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=ajuntament+del+pla+de+Santa+maria&oq=ajuntament+del+pla++de+Santa+maria&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0j0i22i30l2.7918j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=ajuntament+del+pla+de+Santa+maria&oq=ajuntament+del+pla++de+Santa+maria&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0j0i22i30l2.7918j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


SALUT

Des de l'Oficina Jove de l'Alt Camp hem
elaborat una guia sobre la salut emocional. 

En aquesta podràs trobar informació sobre:
què és la salut emocional, tipologia
d'emocions, hàbits que pots posar en
pràctica per millorar-la i eines concretes per
millorar la gestió emocional i la teva salut
mental. 

Pots trobar la guia al nostre instagram o fent
clic a la imatge: 

             @ofijovealtcamp

 

EINES PER A LA GESTIÓ EMOCIONAL

Sabies que pots rebre atenció
neuropsiquiàtrica gratuïta amb
l'assegurança escolar? Si ets
estudiant i tens entre 14 i 28 anys,
pots demanar atenció ambulatòria o
psicoteràpia. 

Tota la info aquí.  

CUIDA LA TEVA SALUT MENTAL, FES ÚS DE
L'ASSEGURANÇA ESCOLAR!

https://altcampoficinajove.files.wordpress.com/2021/10/parlem-de-salut-emocional-1.pdf
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/28622


Des de l'Oficina Jove hem elaborat una
infografia sobre Infeccions de Transmissió
Sexual, ja què tenir cura del nostre cos també
implica tenir cura de la nostra salut sexual. 

A la infografia no només trobaràs informació
sobre què són les ITS i com detectar-les, sinó
que també podràs conèixer mecanismes per
prevenir-les i els serveis als quals es poden
acudir per realitzar-se una revisió d’ITS. 

Descarrega’t la infografia i estigues informat
per poder cuidar la teva salut sexual!

 

INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL
 -QUÉ SÓN? COM PUC CUIDAR-ME? ON PUC

FER-ME UNA REVISIÓ?-

Si teniu coneixement/sospita o us
sembla que heu pogut mantenir
alguna relació de risc, contacteu amb
la UEEC*.

Sol·licita visita demanant el servei de
la UEEC: 

ASSIR Valls 977 602 000
CAP SARRÓ. Planta Baixa. 
C/ Vallvera, 8 

 *Unitat d'expertesa en l'estudi de contactes. Aquesta unitat
està especialitzada en l'estudi i tractament de persones
diagnosticades o amb sospita de patir alguna ITS. 

https://altcampoficinajove.wordpress.com/2021/11/15/infografia-sobre-infeccions-de-transmissio-sexual/
https://altcampoficinajove.wordpress.com/2021/11/15/infografia-sobre-infeccions-de-transmissio-sexual/
https://altcampoficinajove.wordpress.com/2021/11/15/infografia-sobre-infeccions-de-transmissio-sexual/
https://altcampoficinajove.wordpress.com/2021/11/15/infografia-sobre-infeccions-de-transmissio-sexual/


MOBILITAT
INTERNACIONAL

Tens ganes de marxar a
treballar fora? Una eina que
pots utilitzar per a la recerca de
feina als països europeus és
EURES. 

EURES és una xarxa de
cooperació per l'ocupabilitat i la
lliure circulació de treballadors a
la UE. 

La pàgina web d'EURES
funciona de manera semblant a
un portal de feina. Hauràs de
crear un perfil com a sol·licitant
de treball i podràs buscar les
teves preferències segons país
i tipologia de treball, empresa,
etc. 

VOLS TREBALLAR A UN PAÍS EUROPEU?

Al mateix portal d'EURES també s'ofereixen
ajudes a la mobilitat. Aquestes ajudes
consten de dues tipologies diferents: 

          
Suport financer directe: 
Per desplaçament a entrevistes,
realització de cursos d'idiomes,
instal·lació al nou país,
reconeixement de qualificacions
professionals, etc. 

Altres formes de suport:
Formació preparatòria prèvia
d'idiomes o altres necessitats,
provisió de tutories, etc. 
          

Pots accedir aquí al portal
d'EURES i començar la teva
recerca de feina a Europa!

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
https://ec.europa.eu/eures/public/index_en


És una entitat d'iniciativa social sense ànim de lucre. Objectiu:
Aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o
trastorn mental, la gent gran, les seves famílies i d’altres
col·lectius amb dificultats d’inserció laboral, millorant
l’autonomia personal i qualitat de vida, amb la participació
activa de cada persona, oferint el suport que cadascú
necessita, perquè disposin de les mateixes oportunitats que la
resta de ciutadans i la plena integració social i laboral.

Voluntariat La Taulada

VOLUNTARIAT 

PROPOSTES DE VOLUNTARIAT
A LA NOSTRA COMARCA: 

Fundació Ginac (Valls)

És una associació solidària vallenca, que gestiona el menjador
social "La Taulada". 
Objectiu: El menjador social està destinat a totes aquelles
persones que, sigui conjunturalment, o de forma estructural,
s'han vist abocades a la indigència, a la manca de recursos
vitals que els permeti alimentar-se convenientment. Els
objectius de l'associació són molt més amplis, però la realitat
que estem vivint arreu i, també, a la nostra ciutat, ens han
empès a fer els passos necessaris per a garantir a totes
aquelles persones que ho necessitin un espai on poder trobar
acollida per fer un àpat digne i equilibrat.

Voluntariat GINAC
Menjador social "La Taulada"

(Valls)

CatEsplai Planenc (Pla de
Santa Maria)

El Catesplai Planenc és una entitat de lleure de El Pla de Santa
Maria, que pertany a la Fundació Catalana de l'Esplai.
Objectiu: Partint de la base que en el poble hi viuen persones
de diferents ideologies, el grup té en compte la coeducació, la
tolerància, la solidaritat i l’atenció a la diversitat sense apartar-
nos dels eixos que marquen la nostra línia de treball: Fe, Natura
i País. Fe: entesa com l’aptitud de creure en un mateix i en els
altres, emfatitzant els valors de l’amistat i del companyerisme.
Natura: entesa com els valors de respecte i estima cap al medi
ambient. País: entès com el foment de la cultura i les tradicions
del nostre país, incloent-hi la defensa d’una societat justa i
igualitària. A més, amb el català com a llengua vehicular.

CatEsplai Planenc

https://www.fundacioginac.org/participacio-i-voluntariat/
https://www.facebook.com/LaTaulada/photos/?ref=page_internal
http://blogcatesplaiplanenc.blogspot.com.es/p/don-som_28.html
https://esplai.fundesplai.org/
http://blogcatesplaiplanenc.blogspot.com/


HABITATGE

Tens dubtes sobre si pots ajornar els
pagaments del teu lloguer? Coneixes els
ajuts que pots sol·licitar? Necessites
saber si pots continuar residint a
l’habitatge malgrat que hi hagués una
extinció del contracte de lloguer o un
judici de desnonament?

Personal expert respondrà les teves
preguntes en relació a l'habitatge! 

No ho dubtis, informa't aquí!

ASSESSORIA EN LÍNIA SOBRE
HABITATGE PER A JOVES

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL
URGÈNCIA PER A L'HABITATGE

 

Si et  trobes en una situació de deute
en relació amb el teu habitatge
permanent (compra o lloguer) o has
perdut l'habitatge, pots sol·licitar
aquesta prestació en qualsevol
moment de l'any.  

Pots tramitar la sol·licitud en línia o
de manera presencial a l'Oficina
d'Habitatge de l'Alt Camp on també
poden oferir-te informació i
assessorament. 

https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/habitatge/assessorament-en-linia-habitatge/
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/habitatge/assessorament-en-linia-habitatge/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://www.altcamp.cat/oficina-dhabitatge


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

