PROGRAMACIÓ DE

joVE

CURSOS I TALLERS
Dimarts:
5 / Taller de Basketbeat
5 / Danses urbanes
Dimecres:
6 / Píndoles Infosex
Dijous:
6 / Creació d’aplicacions
7 / Taller de joies
7 / Taller d’il·lustració
Divendres:
8 / Club de rol

ESDEVENIMENTS

L'OFICINA

ACTIVITATS DE CAP DE SETMANA

9 / 19 de gener / Actuació Agents Joves de Salut
9 / 9 de febrer / Campionat PVP Pokemon Go
10 / 16 de febrer / TikTokers
10 / 23 de febrer / Formació d’autoenregistrament · Home Studio
11 / 10 de març / Girona FC - València CF
11 / 6 d’abril / Campionat de futbolí
12 / 11 i 12 de maig / Estrena: obra del grup de teatre
12 / 18 de maig / Instagramers
13 / 24 de maig / Dia de l’Orgull Friki
13 / 25 i 26 de maig / Estrena: 7 Heavenly Dancers

15 / 8 de març / 8 M · Dia de la dona
15 / 30 de març / Vilafantàstic
16 / 13 d’abril / X Trobada d’Entitats Juvenils
16 / 23 d’abril / Concurs de fotos de Sant Jordi
17 / 1 de maig / Torneig de 3x3 de bàsquet
17 / de l’1 al 5 de juliol / Intercanvi a La Noguera
18 / del 17 al 23 de juny / Setmana d’Acció Musical
18 / 18 i 19 de juliol / Acampada d’estiu
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EmPOrDà
De l’aLT GENER · JUNY
FORMACIONS

19 / 16 de març / Curs de manipulador d’aliments
19 / Setmana Santa / Curs de premonitors
20 / Setmana Santa / Curs de monitors
20 / Maig / Curs de mosso de magatzem

2o19

INFORMACIÓ I SERVEIS
INSCRIPCIONS:

21 / Assessorament i informació
21 / FEM els deures
21 / Aula d'estudi / Punt UOC
22 / Buc d'assaig
22 / Espai Jove Creatiu
23 / Sala de dinamització / WiFi
24 / Servei de Mobilitat Internacional

Oficina Jove de l'Alt Empordà
Anicet de Pagès, 2 / Figueres
Telf: 972 67 37 28
www.empordajove.cat
O també et pots
apuntar a través de:
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Durada: 5 febrer / 9 abril
(dimarts de 18:00h a 19:30h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
A càrrec de: Associació Basket Beat
Tens el ritme a la sang i vols reinventar la manera
de fer música? T’agrada el bàsquet? Vine a provar
el Basketbeat i explora totes les possibilitats de
fer ritme d’una manera nova i divertida.
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Durada: 7 maig / 18 juny
(dimarts de 18:00h a 19:30h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
A càrrec de: Espai Mira
Descobreix tot el que ets capaç d’expressar
amb el cos i deixa’t emportar pel ritme del
carrer. No et perdis els passos del ball més
actual i prepara’t per donar-ho tot.

Durada: gener / juny
Durada: 7, 14, 21 i 28 de febrer
(1r i 3r dimecres del mes, de 18:00h a 19:00h)
(dijous de 18:00h a 19:30h)
Participants / Preu: de 12 a 20 anys / Gratuït
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït /
A càrrec de: les llevadores del ASSIR i la sexòloga de l’OJ
Aconsellable portar portàtil propi
Et planteges qüestions sobre sexe, sexualitat o afectivitat? A càrrec de: Edukbits
Necessites aclarir dubtes, dilemes o situacions personals? T'agradaria ser capaç de crear una aplicació pròpia? En
A l’Oficina Jove trobaràs píndoles informatives on poder aquest taller aprendràs les nocions bàsiques per crear
expressar tot el que necessitis, i proposar la temàtica
la teva pròpia aplicació de mòbil. Vine i endinsa’t en el
a parlar. Si ho prefereixes, demana hora per correu a
món de la tecnologia i la creativitat.
infosex@altemporda.cat, o bé per WAPP al
+34 697 143 910.
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TAlLEr de

JOIES

TalLER

D’ IL·lUSTRaCiÓ

Durada: 14, 21 i 28 de març i 4 abril
(dijous de 18:00h a 19:30h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
A càrrec de: Israel Capel, joies SELECTTE
T’agrada l’art de crear joies? Has tingut mai
l’oportunitat per aprendre a fer les teves pròpies
creacions? En aquest taller aprendràs a fer els
teus propis anells, braçalets, arracades, collarets...
i te’ls emportaràs per lluir-los quan vulguis.

Durada: 9, 16, 23 i 30 de maig, 6 i 13 de juny
(dijous de 18:00h a 20:00h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
A càrrec de: Anna Brugat, il•lustradora
Tens ganes d’explorar la teva creativitat artística?
Aquí descobriràs noves tècniques il•lustratives de
dibuix, color, composició d’imatge... i molt més per
a què puguis explotar tot el teu potencial creatiu.
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Durada: gener / juny
(divendres de 17:00h a 20:00h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
A càrrec de: Oci Ficció
Viu aventures increïbles en mons fantàstics i
temps inversemblants. Introdueix-te a jocs com
el Senyor dels anells, Star Wars, Aquelarre,
Vampiro, Dungeons and Dragons... Tira els daus i
que comenci l’aventura!
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Durada: dissabte 19 de gener, a les 11:00h
(Rambla de Figueres)
Participants / Preu: obert a tot el públic
A càrrec de: Oficina Jove de l’Alt Empordà
No et perdis el nou canal d'Instagram que
estrenaran el grup d'Agents Joves de Salut,
per reivindicar i trencar els esquemes de
temes tan importants com la igualtat de
gènere, la violència masclista, la LGBTIfòbia,
etc. Estigueu atents a les novetats i
seguiu-nos a @Empordajove!

Durada: dissabte 9 de febrer, 16:00 h
Participants / Preu: a partir de 12 anys
Gratuït i amb premis
A càrrec de: Oficina Jove de l’Alt Empordà
Demostra que ets el millor entrenador de
pokemons al Campionat PVP de l'Alt Empordà!
Batalles sense igual a les tres lligues! Inscripcions gratuïtes i premis increïbles.
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Durada: dissabte 16 de febrer, a les 10:00h
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
A càrrec de: Carla Flila i Jan Cutillas
Ets la reina dels musicallys, però podries
millorar? O bé t'agradaria conèixer a @jancutillas
i a @carlaflila? Deixa't sorprendre per dos dels
tiktokers més coneguts del moment que a dia
d'avui disposen de més de 800.000 fans i 40
milions de cors.

Formació

D’ autoenre

gistrament

Home Studio
Durada: dissabte 23 de febrer, a les 10:00 h
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
A càrrec de: Rocktail
Aprèn a gravar les teves pròpies maquetes perquè
puguis mostrar-les al món. Al Buc d’assaig de l’Oficina
Jove podràs treure el màxim partit a les teves
composicions musicals. No t’ho perdis!
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foto©www.gironafc.cat

C
F
A
N
GIRO

CampioNAt DE

FutbolÍ

VAlÈncia CF

Durada: dissabte 6 d’abril, a les 16:00h
Participants / Preu: de 14 a 29 anys
Gratuït i amb premis
A càrrec de: Oficina Jove de l’Alt Empordà
Si ets un expert del futbolí, o simplement t’agrada
jugar-hi amb els amics o amigues, vine a
demostrar la teva habilitat en aquest campionat
comarcal per parelles.

Durada: diumenge 10 de març
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / 30 €
A càrrec de: Oficina Jove de l’Alt Empordà
Si ets amant del futbol, no et pots perdre aquest
èpic partit en directe del FC Girona i el CF
València. Serà una jornada plena d’emocions
intenses i diversió. T’ho perdràs?
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obra del
Grup de
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Durada: dissabte 11 de maig, 21:00 h,
diumenge 12 de maig, 18:00h
Participants: obert a tothom
A càrrec de: A Mossegades
Estrena de l’espectacle del grup de teatre de
l’Oficina Jove de l’Alt Empordà que, sota la
direcció de A Mossegades, ha assajat al llarg dels
mesos d’octubre a maig. Sinopsi: Quan els avenços
tecnològics i socials s'empoderen de l'evolució,
poden produir persones autòmates, insensibles i
abusivament productives. És en aquest moment
quan hem de recordar que gaudim d'un gran poder
per no oblidar-nos de ser persona: l'imaginari.

Durada: dissabte 18 de maig, 10:00 h
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
A càrrec de: @alepiedrahita_ i @ariadnagasull
Quants followers tens? T'agradaria tenir més
de 10k followers com elles? Saps quines
fotografies penjar, com utilitzar les stories,
quines frases posar, com presentar la teva
biografia? Tot això i més per poder arribar
a ser un autèntic instagramer.
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ESTrena:
l’ orgulL 7 Heavenly
s

Dia De

DAncer

friki

Durada: divendres 24 de maig
Participants / Preu: obert a tothom / Gratuït
A càrrec de: Oci ficció, Oficina Jove de l’Alt Empordà
Rol, mons fantàstics, jocs de cartes, miniatures,
wargames, Star Wars, jocs de taula, concursos de
Cosplay, Torneig de Tekken... T'apassiona aquest món?
O bé tens ganes de descobrir-lo? Doncs aquesta serà
la teva jornada inoblidable! Suma’t a la concentració i
vine a fer pinya perquè la farem grossa!
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Durada: dissabte 25 de maig 21:00 h,
diumenge 26 de maig 18:00h
Participants: obert a tothom
A càrrec de: A Mossegades, Oficina Jove de
l’Alt Empordà
Sinopsi: Després de l’intent de Satanàs per guiar la
humanitat cap als camins del pecat, els àngels
preparen un contraatac: mostrar a la humanitat l’altra
cara de la moneda i intentar salvar-la de la maldat i
la perversió dels pecats. Ho aconseguiran?
Esbrina-ho a l’estrena de l’obra del grup de dansa
interpretativa de l’Oficina Jove.

8lAm dia de

VILAFANTÀstic

dONa

Durada: dissabte 30 de març, de 16:00h a 23:00h
(a Palol Sabaldòria, Vilafant)
Participants / Preu: obert a tothom
A càrrec de: Àrea de Joventut Vilafant - Ajuntament
de Vilafant
Ets dels que et montes pel•lícules al cap constantment? Crees personatges i històries fantàstiques en
un instant? Vilafantàstic et dóna la oportunitat de
demostrar el teu talent com a cinematògraf en una
jornada plena d’activitats. Rol en viu, escaperoom,
jocs de rol, presentació de curtmetratges... Vine i
endinsa’t en els mons més fantàstics.

Durada: divendres 8 de març
Participants / Preu: obert a tothom
A càrrec de: Oficina Jove de l’Alt Empordà
Conjunt d’actuacions, entre les quals hi haurà
diferents performances, cinefòrums, debats... per
tractar les violències de gènere i per recalcar la
necessitat de lluitar en contra de les desigualtats
que afecten a la dona i que es perpetuen des
d’una societat de base masclista i patriarcal.
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X trobada
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Durada: dissabte 13 d’abril
Participants / Preu: obert a tothom / Gratuït
A càrrec de: Ajuntament de l’Escala – Consell
Comarcal de l’Alt Empordà
Com cada any, els i les joves de les entitats
juvenils de l’Alt Empordà ens reunirem per celebrar
i promoure activitats alternatives d’oci i lleure.
Trobareu un seguit d’activitats, jocs, inflables per a
adults, i moltes sorpreses més, que culminaran
amb la festa d’Adolescents.cat i un concert
totalment gratuït!

fotos

sANtjordi

Durada: 23 d’abril
Participants / Preu: obert a tothom
Gratuït i amb premis
A càrrec de: Oficina Jove de l’Alt Empordà
Fotografia i comparteix a través de les xarxes
socials la teva Diada de Sant Jordi. Explota la teva
creativitat i aconsegueix algun dels fantàstics
premis que oferim des de l’Oficina Jove de l’Alt
Empordà i demostra que ets tot un artista.
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TORNEiG

de

3 X3

intErcAnvi

a la

bàSQuEt noGUEra
Durada: 1 de maig
Participants / Preu: de 14 a 29 anys
Gratuït i amb premis
Lloc: pavelló (vell) Rafel Mora
A càrrec de: Oficina Jove de l’Alt Empordà
Reviu la màgia del bàsquet 3x3 amb el torneig de
bàsquet més emocionant. Feu un equip d’entre 3 i 5
jugadors i demostreu qui és el rei de la pista.

Durada: de l’1 al 5 de juliol
Participants / Preu: de 16 a 25 anys
A càrrec de: Oficina Jove de l’Alt Empordà
Vols passar uns dies inoblidables a la Noguera i
conèixer a joves del territori? Un munt d’activitats
t’esperen perquè les gaudeixis amb els teus
amics.
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setmaNa

D’ACCIÓ acAMpAda

mUsicAL

D’

ESTIU

Durada: 18 i 19 de juliol
Participants / Preu: a concretar
A càrrec de: Oficina Jove de l’Alt Empordà
Tens massa temps lliure aquest estiu? T'agradaria
conèixer joves de tot l'Alt Empordà? Tens ganes de
divertir-te i passar moments inoblidables amb gent
increïble? Aquest estiu no et perdis la millor
experiència i apunta't a l'Acampada d'estiu de
l'Oficina Jove!

Durada: del 17 al 23 de juny
Participants / Preu: Obert a tothom / Gratuït
A càrrec de: Oficina Jove de l’Alt Empordà
Vine a celebrar amb nosaltres la Setmana
Internacional de la Música, on els concerts a les
places i carrers seran les principals activitats que
es duran a terme. Tots els grups del Buc d’Assaig
podran actuar-hi, així com d’altres grups comarcals.
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Durada: dissabte 16 de març, 10:00h
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / 15 €
A càrrec de: Fundesplai
Creus que ho saps tot sobre l'alimentació i com
es manipula? Encara hi ha moltes coses per
aprendre! Amb aquest curs intensiu podràs
informar-te sobre tot allò relatiu a la manipulació
d’aliments i podràs optar a més llocs de feina
relacionats amb la cuina.

Durada: Setmana Santa
Participants / Preu: de 14 a 17 anys / 180€
A càrrec de: Escola Empordà
Curs intensiu de premonitor de lleure per introduir-te en el
món de l’educació no reglada. Anima’t i descobreix un món
apassionant.
Més informació a: www.escolaemporda.cat
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curs de

mosso de

curs de

MonitoRS
Durada: Setmana Santa
Participants / Preu: a partir de 18 anys / 265€
A càrrec de: Escola Empordà
Aprofita la Setmana Santa per treure’t el carnet
de monitor que et permetrà treballar en el món
del lleure aquest estiu!
Més informació a: www.escolaemporda.cat

magatzem

Durada: maig
Participants / Preu: joves inscrits a garantia juvenil
Gratuït
A càrrec de: Cambra de Comerç de Girona
i l'Oficina Jove
Curs adreçat a totes aquelles persones joves que
vulguin treballar de mosso de magatzem, adquirint les
habilitats en preparació de comandes, conducció de
carretons, manipulació de càrregues... entre altres.
Vine i informa’t!
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INFORMACIÓ i SERVEIS
Tots els serveis són gratuïts / Anicet de Pagès, 2 / Figueres / 972 67 37 28

AsSesSorament

i informació

Dia / hora: De dimarts a divendres de 16:00h a 20:00h
Dubtes sobre què estudiar i on fer-ho? O potser et planteges buscar
feina? Sigui com sigui, passa per l’Oficina Jove: tenim un servei
especialitzat en educació i obert a solucionar dubtes i respondre
preguntes sobre àmbits formatius, laborals, d'oci o salut. És
recomanable demanar cita prèvia, al correu aserra@altemporda.cat.

Dia / hora: de dimarts a divendres, de 17:00h a 19:00h
Et cal un cop de mà per a fer els deures? Necessites suport
per aprendre tècniques d’estudi o de concentració? Doncs cada
tarda t’ho oferim a través d’un professor que t’ajudarà a estudiar
els exàmens i realitzar les teves tasques acadèmiques.

fem els

deures

Aula d'estudi – Punt UOC
Dia / hora: de dilluns a divendres [a reservar]
Busques un lloc on estudiar o fer els treballs en grup? Necessites ordinadors amb connexió d’alta velocitat
o un espai on poder treballar amb tranquil•litat? Vine a l’Oficina Jove i demana per l’aula d’estudi!
En aquesta sala trobaràs llibres de consulta, viatgeteca, biblioteca musical, pissarra i ordinadors.
Alhora també oferim suport als estudiants de la UOC pel que fa a la recollida de títols, informacions i
retorn de llibres, així com informació i suport a estudiants de Secundària i de l’IOC.
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Buc d'Assaig
Dia / hora: De dimarts a divendres de 16:00h a 21:00h i dissabte de 9:00h a 14:00h
Al garatge s’hi està molt bé, però segur que els teus veïns no en pensen el mateix. Aprofita el buc i assaja
com un professional. Hi trobaràs un equipament dissenyat per a la pràctica de la música en directe o la
mescla de músiques gravades, 25 m2 d’espai totalment aïllat, insonoritzat i climatitzat perquè us convertiu en
les pròximes estrelles de la música!
El buc disposa del backline adequat per a la pràctica musical, amb taula de so, equip de veus, amplificadors,
bateria, taula de Dj, microfonia, etc. El buc d’assaig també ofereix un home studio que permet als grups de
música enregistrar les seves pròpies maquetes.

Espai JOVe Creatiu
Dia / hora: De dimarts a divendres de 16:00h a 21:00h i dissabte de 9:00h
a 14:00h
T’agradaria practicar dansa, break, hip-hop, teatre, ball, salts acrobàtics,
ioga...? Doncs aquí podràs! Amb una superfície d’uns 70 m2, en aquest
espai podràs donar via lliure a la teva inspiració.
La sala té una capacitat per a unes 40 persones, està equipada amb parquet, miralls i sostre acústic.
També disposa d’equip de so. Ideal per a grups amateurs que vulguin créixer i aproximar-se a una
idea cada cop més perfeccionada de les arts escèniques.
Alhora s’ofereix un espai expositiu de 15m2 lineals on podreu mostrar el vostre talent i gaudir de la
creativitat dels artistes emergents de la comarca.
/ 22 /

salA

_wifi

Dia / hora: Els dilluns de 9:00h a 14:00h i de dimarts a divendres de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:00h.
Futbolí, taula de ping-pong, jocs de taula, ordinadors, premsa, revistes, tele, consola... Tot això i més ho pots
trobar a la sala de dinamització! Un espai d’uns 50m² amb diferents recursos que permet organitzar tant
reunions, xerrades, trobades... com fer consultes als ordinadors o jugar a jocs de taula per passar una bona
estona amb els companys.

Servei de

MobilItaT

INTernaCional

Dia / hora: De dimarts a divendres.
És hora de fer les maletes i conèixer món! Però abans de fer-ho et recomanem que passis pel servei de
mobilitat Internacional, ja que hi trobaràs informació, orientació i assessorament sobre les diferents opcions de
mobilitat: estudis, feina, pràctiques laborals, voluntariat, turisme alternatiu... Totes et permetran millorar la teva
formació en idiomes i viure una experiència inoblidable i molt enriquidora.
És recomanable demanar cita prèvia a mjnavarro@altemporda.cat
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