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PROGRAMACDIÓE L'OFICINA

joVE

CURSOS I TALLERS
Dimarts:
5 / Iniciació al cant
5 / Taller de batucada
6 / Taller de DJ
Dimecres:
6 / Taller de cuina oriental
7 / Iniciació a la boxa
7 / Costura de supervivència
Dijous:
8 / Curs d’Agent Jove de Salut
8 / Despertador d’inquietuds
Divendres:
9 / Club de rol
Dissabtes:
9 / Grup de teatre
10 / Grup de dansa

ACTIVITATS DE CAP DE SETMANA

11 / 28 de setembre / Càsting de dansa interpretativa
11 / 28 de setembre / Càsting de teatre
12 / 5 d’octubre / Sortida a Portaventura
12 / 11 d’octubre / Tècniques d’estudi: com, on i quan ens
posem a estudiar?
13 / 26 d’octubre / Torneig comarcal de FIFA20
13 / 16 de novembre / Jornada de mobilitat internacional
14 / 23 i 24 de novembre / Acampada d’Agents Joves de Salut
14 / 13 de desembre / Xerrada: Ajudes i accés a
l'habitatge públic
15 / 21 de desembre / LAN Party

ESDEVENIMENTS
17 / 1 d’octubre a 15 de novembre / Exposició fotogràfica de Martina Ferrer Sors
17 / 9 de novembre / VIII Pavelló del pànic
18 / 16 de novembre / Inauguració de l’exposició “Connecta’t al voluntariat”
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FORMACIONS
18 / 8 de novembre / Taller de màrqueting digital
19 / Intensiu de Nadal / Curs de monitors
19 / Intensiu de Nadal / Curs de directors

INFORMACIÓ I SERVEIS
20 / Assessorament i informació
20 / FEM els deures
21 / Buc d'assaig
21 / Espai Jove Creatiu
22 / Sala de dinamització / WiFi
22 / Servei de Mobilitat Internacional
23 / Servei de Treball Jove
23 / Consell Local de Joventut de Figueres

INSCRIPCIONS:
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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Batucada

CANT

Durada: 1, 8, 22 i 29 d’octubre
(dimarts de 18:00 h a 19:30 h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
A càrrec de: Madamme Mustash
Ets dels qui canta a la dutxa i t’imagines dalt d’un
escenari cantant com Freddie Mercury? O bé:
t’agradaria perfeccionar la teva tècnica de cant i
sentir menys galls? Sigui pel motiu que sigui,
aquest és el teu taller per aprendre a escalfar la
veu, aprendre a controlar el diafragma i treure la
màgia que portes a dins.
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Durada: 5, 12, 19 i 26 de novembre
(dimarts de 18:00 h a 19:30 h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
A càrrec de: Papaya Jam
Portes el ritme a la sang? T’agradaria ser
l’ànima de les festes? No t’ho pensis més,
aquest és el teu curs. Vine i descobreix la
quantitat d’instruments de percussió que
formen una batucada i connecta amb els teus
companys a ritme de tabalada.
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TaLler
de

DJ

TaLlEr de

cuina oriental
Durada: 9, 16, 23 i 30 d’octubre
(dimecres de 18:00 h a 19:30 h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
(aliments inclosos)
A càrrec de: La Teka · Inés
La cuina oriental és una de les cuines més
característiques per utilitzar espècies i tipus de
cocció suaus i de digestió fàcil, amb molts
aliments variats i de temporada. Si t’agrada el wok,
t’apassionen els fideus i vols descobrir nous plats
per sorprendre els teus amics, aquesta és la teva!

Durada: 3, 10, 17 de desembre
(dimarts de 18:00 h a 19.30 h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
A càrrec de: Blanca Ross
Taller d’iniciació a la creació musical amb DJ. Si
t’agrada el món de la música electrònica i vols
aprendre a crear la teva pròpia música, en aquest
taller en tens l’oportunitat. Aprendràs a manipular
els mescladors, efectes i loops, tot descobrint un
món divers de sonoritats.
/6/

COstura de

INIciació

superviVèNcIa

A la BOXa

Durada: 4, 11, 18 de desembre
(dimecres de 18:00 h a 19:30 h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
A càrrec de: Patronatge i Confecció Figueres
Se t’ha fet un forat a la motxilla o als pantalons i
t’agradaria aprendre a arreglar-ho pel teu compte? O
bé: t’agradaria donar una segona oportunitat a peces
de roba que han quedat obsoletes (bosses, estoigs,
polseres...)? En aquest taller aprendràs a arranjar-ho
tot i a posar fil a l’agulla per solucionar tots els
teus problemes tèxtils!

Durada: 6, 13, 20 i 27 de novembre
(dimecres de 18:00 h a 19:30 h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
Necessari portar venes i guants de boxa
A càrrec de: Gym Box Alt Empordà
T’agradaria descobrir el món de la boxa? En
aquest taller aprendràs tant els valors com els
aspectes tècnics que has de tenir en compte per
endinsar-te en aquest esport tan reconegut.
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Dijou

CURs d’agent

JOVE de SALUT

Durada: 17, 24 i 31 d’octubre i 7, 14 i 21 de novembre
(dijous de 17:30 h a 20:00 h)
Participants / Preu: de 14 a 18 anys / Gratuït
A càrrec de: Oficina Jove de l’Alt Empordà
Tècniques de reanimació, primers auxilis, masclisme,
violències a les xarxes, alimentació, cànons de
bellesa i pressió social, LGBTQI, sexualitat... Tots
aquests temes i més es tractaran durant el curs
d'agent jove de salut, amb professionals de diferents
àmbits, i de manera gratuïta. El curs finalitzarà amb
una estada en una casa de colònies totalment
pagada.
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DESPERTADOR

d’ INQUIETUDS
Durada: 5, 12 i 19 de desembre
(dijous de 18:00 h a 19:30 h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
A càrrec de: Servei de Treball Jove · Oficina
Jove de l’Alt Empordà
T’agradaria descobrir quines són les teves
motivacions, interessos, reptes... i saber com
assolir-los? En aquestes tres sessions
treballarem cap endins per poder extreure el
millor cap enfora, treballant-nos a nosaltres
mateixes, les nostres pors, decisions i la nostra
motivació, a través de jocs i dinàmiques.
Acceptes el repte?
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Durada: d'octubre a maig (dissabtes de 9:00 h
a 13:00 h, al Casal Cívic Figueres)
Participants / Preu: de 14 a 21 anys / Gratuït
A càrrec de: A Mossegades
Vols participar en el procés de creació d'una
obra? T'interessa aprendre a actuar, expressar
i interpretar? T'agradaria formar part d'un
equip artístic? Vols compartir la teva vocació i
les ganes d'estar a dalt d'un escenari? Vine i
forma part de la companyia jove de teatre i
participa en una producció teatral que es
representarà a final de curs.
Més informació: amossegades@gmail.com

Durada: octubre / desembre
(divendres de 17:00 h a 20:00 h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
A càrrec de: Oci Ficció
Viu aventures increïbles en mons fantàstics i
temps inversemblants. Introdueix-te en 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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GRup

de dansa

Durada: d'octubre a maig
(dissabtes de 9:00 h a 13:00 h, a l'Oficina Jove)
Participants / Preu: de 15 a 25 anys / Gratuït
A càrrec de: A Mossegades
T'agrada el teatre? T'agrada la dansa? Has provat
d'ajuntar les dues coses? Forma part d'aquest projecte
de teatre i dansa on podràs, mitjançant el moviment i les
tècniques d'expressió corporal, posar-te en la pell de
diversos personatges, sentir diferents emocions i
expressar el què la música et transmeti. No ho dubtis:
participa i podràs actuar en una obra de dansa
interpretativa plena de llum i color!
Més informació: amossegades@gmail.com
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Càsting

de teatre

Dia / hora: dissabte 28 de setembre
de 9:30 h a 13:30 h (a l’Oficina Jove)
Participants / Preu: de 15 a 25 anys
Gratuït
A càrrec de: A Mossegades
Vols participar en un espectacle de dansa i
teatre? T’agrada ballar i expressar amb el teu
cos? Vine al càsting per demostrar el teu
talent i forma part del grup de dansa
interpretativa, un projecte innovador, creatiu i
divertit! Busquem gent amb empenta, amb
ganes d’expressar-se i de pujar a l’escenari!
Més informació: amossegades@gmail.com

Dia / hora: dissabte 28 de setembre (matí i tarda)
Participants / Preu: de 14 a 21 anys / Gratuït
A càrrec de: A Mossegades
Vols mostrar el teu talent, les teves qualitats
artístiques o les teves aptituds escèniques?
Participa al càsting per formar part del grup de
teatre de l’Oficina Jove. Busquem gent que canti,
balli i interpreti! Gent sense vergonya i amb ganes
de mostrar-se al món!
Més informació: amossegades@gmail.com
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Sortida a

Tècniques D’ estudi:

POrtAvEnTuRA

Com, on i quan Ens

posem a estudiar?

Dia / hora: dissabte 5 d’octubre
Participants / Preu: de 12 a 35 anys / 40€
(entrada i bus inclosos)
A càrrec de: Oficina Jove de l’Alt Empordà
Ja torna a ser aquí la mítica sortida a PortAventura!
Passa-ho d’allò més bé amb els teus sense
preocupar-te de la cartera, ja que el preu inclou
l’entrada, els monitors i el desplaçament en bus a
PortAventura Park. Espavila’t que les places volen!

Dia / hora: divendres 11 d’octubre
(de 18:00 h a 20:00 h)
Participants / Preu: de 12 a 29 anys / Gratuït
A càrrec de: Col•legi de Pedagogs de Catalunya
En aquest taller podreu aprendre com millorar les
vostres tècniques d’estudi, planificar i organitzar
la matèria a estudiar, focalitzar i fer un estudi
eficaç i millorar la qualitat de l’aprenentatge.
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©media.contentapi.ea.com

TOrneig
ComarcAl de

Jornada de

mobIlITat internacional
Dia / hora: dissabte 16 de novembre (matí)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
(amb esmorzar)
A càrrec de: Oficina Jove de l'Alt Empordà · COCAT
Treball, estudis, lleure, voluntariat, cooperació,
intercanvis... sabies que hi ha un munt de possibilitats per anar a l’estranger? Vine i podràs conèixer
de primera mà les opcions per viatjar de manera
econòmica, fer de voluntari en camps de solidaritat
internacionals i viure experiències inoblidables.
Inaugurarem l’exposició «Connecta’t al voluntariat»,
que recull testimonis de voluntàries d’arreu del
país, COCAT ens explicarà les diferents opcions de
voluntariat per a joves i adolescents que gestiona,
i parlarem amb diferents testimonis que han fet
voluntariats per tal d’animar-vos a viure-ho en
primera persona!

FIFA20

Dia / hora: dissabte 26 d'octubre a les 16:00 h
Participants / Preu: de 14 a 29 anys
Gratuït i amb premis
A càrrec de: Oficina Jove de l’Alt Empordà
Ja és aquí la vuitena edició del campionat
comarcal del rei dels videojocs futbolístics. Vine
i demostra, juntament amb la teva parella, qui
són els millors jugadors de l’Alt Empordà!
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XerRada:

ACAMPAda

ajudes i accÉs

D’AGENTS JOVES

a l’habitatge

DE SALUT

públic

Dia / hora: 13 de desembre a les 18:00 h
Participants / Preu: fins a 35 anys / Gratuït
A càrrec de: Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil
En aquesta xerrada podreu conèixer els ajuts en
màteria d’habitatge i com es poden sol•licitar.
S’introduirà el concepte d’habitatge de protecció
oficial i quins requisits s’han de tenir i es farà una
breu introducció als plans d’habitatge, prestacions
i subvencions de pagaments de lloguer,
prestacions en situacions d’emergència, tipologies
i requisits per a habitatges protegits, registre únic
de sol•licitants de protecció oficial i oficines locals
d’habitatge.

Dia / hora: 23 i 24 de novembre
Participants / Preu: apuntats al curs d’Agents
Joves de Salut / Gratuït
A càrrec de: Oficina Jove de l’Alt Empordà
Sortida a una casa de colònies per a finalitzar la
formació d'Agent Jove de Salut, amb un bon
grapat de tallers pràctics, excursions i dinàmiques
de grup. Exclusiu pels joves que han realitzat el
curs d'Agent Jove de Salut.
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Dia: dissabte 21 de desembre
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
A càrrec de: Oci Ficció · Oficina Jove de l'Alt Empordà
Porta el teu ordinador i vine a aquesta festa gamer, a
jugar, compartir i intercanviar informació de tot allò que
t’apassiona.
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ALTRES

ESDEVENIMENTS

a

exposició fotogràfic

de MARTINA

Viii PavelLó del

FERrER SORS

pànic

Durada: de l’1 d’octubre al 15 de novembre
Oberta a tothom / Entrada gratuïta
A càrrec de: Martina Ferrer i Oficina Jove de l'Alt
Empordà
La fotògrafa figuerenca de 19 anys, Martina Ferrer Sors,
exposarà a l’Espai Creatiu de l’Oficina Jove de l’Alt
Empordà durant els mesos d’octubre i novembre. La
seva passió per la fotografia neix quan té 10 anys,
fotografiant objectes de casa, rostres familiars i racons
de la seva ciutat. A poc a poc, va anar deixant de
fotografiar racons i objectes, per centrar-se en els
retrats. Considera que la fotografia pot oscil•lar entre
l’expressió o la inexpressivitat per la mirada, cosa que
no poden aportar ni els objectes ni els racons. Us
convidem que gaudiu d’aquesta obra, tant com ella
gaudeix darrera la càmera.

Dia / hora: dissabte 9 de novembre
(de 20:30 h a 23:30 h)
Preu: 3 €
Lloc: Pavelló de Vilamalla
A càrrec de: Associació de Joves Vilamallenks i
Ajuntament de Vilamalla
Vols celebrar Halloween de la manera més
terrorífica amb els teus amics? En aquesta vuitena
edició del Pavelló del Pànic l’associació de joves
Vilamallenks us ha preparat un recorregut de terror
ple de sorpreses i malsons, a més d’una jornada
farcida d’activitats i actuacions a l’esplanada del
pavelló. No us ho podeu perdre!
/ 17 /

FORM

ACIO

NS

Inauguració
de l’

EXPOSIció
“conNecta’t al
voluntariat”

talLer de

g
n
i
t
e
u
q
r
à
m

digital

Dia / hora: divendres 8 de novembre
(de 16:00 h a 20:00 h)
Participants / Preu: de 16 a 35 anys / Gratuït
A càrrec de: Fundació Autoocupació
Tens alguna idea de negoci o t'agradaria formar-te
en comunicació i màrqueting digital?
Aquest taller de quatre hores anirà enfocat a
definir estratègies de màrqueting per aprendre a
promocionar un negoci en línia (màrqueting de
continguts, e-commerce, inbound marketing, entre
d'altres...).

Dia / hora: dissabte 16 de novembre a les 10:00 h
Durada: del 16 de novembre al 29 de desembre
Obert a tothom / Entrada gratuïta
A càrrec de: Direcció General d'Acció Cívica
i Comunitària
Una exposició itinerant que recull el testimoni de
persones voluntàries d’arreu del país. El muntatge
explica les seves vivències, emocions i sensacions i busca donar a conèixer a la ciutadania què
és el voluntariat i els diferents àmbits on es pot
desenvolupar. Hi haurà pica-pica i esmorzar.
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de
curs
MonitoRS Directors

Durada: intensiu de Nadal
Lloc: Punt Jove de Navata
A càrrec de: Escola Empordà
Col·labora: Ajuntament de Navata
Preu: 265 €
Aprofita aquest Nadal per treure’t el carnet de
monitor oficial, el qual et permetrà treballar en el
món del lleure.
Més informació a: www.escolaemporda.cat

Durada: intensiu de Nadal
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
A càrrec de: Escola Empordà
Preu: 325 €
Curs oficial i intensiu de director/a de lleure per a
dirigir casals, camps de treball, campaments... Aprofita
aquest intensiu de Nadal per treure’t el carnet de
director i poder treballar dirigint activitats de lleure.
Més informació a: www.escolaemporda.cat
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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 16:00 h a 20:00 h
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 17:00 h a 19:00 h)
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.
[Servei per a estudiants de secundària]
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fem els

deures

Buc d'Assaig
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
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.
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salA de

dinamització _wifi
Dia / hora: els dilluns de 9:00 h a 14:00 h i de dimarts a divendres de 9:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h.
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 tant organitzar
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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SERVEI DE

Treball jove
Dia / hora: de dilluns a divendres (cita prèvia)
En aquest servei trobaràs informació, orientació i assessorament de les diferents opcions ocupacionals que
pots trobar a la comarca, i t’ajudarem a cercar l’oportunitat que més s’adapti a les teves necessitats i
interessos. Tant si busques feina com una formació per a complementar els teus coneixements, aquest és el
teu servei. Les tècniques referents d’ocupació juvenil del Consell Comarcal de l’Alt Empordà som les persones
que ho gestionem.
Servei de Treball Jove de l’Alt Empordà
663 739 773

conSelL Local

de joventut de figueres

Dia / hora: dia a concretar, un cop al mes.
El Consell Local de Joventut de Figueres és un espai assembleari on
totes les entitats i joves a títol individual que el componen poden dir-hi
la seva i compartir experiències en peu d’igualtat. La nostra voluntat és
crear un punt d’unió entre el teixit associatiu i jove de la ciutat i dotar-lo de veu pròpia i comuna. Cerquem ser
un lloc on es pugui reflexionar, debatre i actuar amb la intenció de millorar la realitat immediata del jovent
figuerenc i empordanès. T’hi esperem!
Més info: clj.figueres@gmail.com
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