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DIVENDRES AL CASAL



CASAL JOVE DE CALAFELL
Al Casal Jove trobaràs un espai de 
trobada juvenil on poder passar una 
bona estona, jugar al ping pong, 
play, futbolí... estudiar, reunir-te 
amb amistats. També tenim ordina-
dors amb punt de connexió gratuïta 
a internet.
Al Casal t’orientarem en aquelles 
coses en què tinguis dubtes i neces-
sitis informació.

Pots venir cada tarda de dilluns a 
dijous de 16 a 20 h a la planta baixa 
a la plaça Alcalde Romeu.
Als matins ens trobaràs a les ofici-
nes de la primera planta, de les 9 a 
les 14 h.

ESPAIS PER A JOVES

TARDA JOVE DE SEGUR
A la Tarda jove de Segur trobaràs un 
punt de trobada on passar l’estona 
de forma divertida, consultar i 
informar-te, fer cursos, tallers, 
connectar-te a Internet, xerrar, 
conèixer gent... i un munt de coses 
que tu ens puguis proposar!

Pots venir cada tarda de dilluns a 
dijous de 16 a 20 h a la Planta baixa 
de les Dependències Municipals del 
Carrer Dinamarca.



AULA D’ESTUDI
Necessites un cop de mà amb l’ESO?

T’ajudarem a fer els deures i a
repassar els temes que estudies a classe 

Dimarts de les 16.30 a les 18.30 h 
a la Tarda Jove de Segur de Calafell

Dimecres, de les 16.30 a les 18.30 h
al Casal Jove de Calafell

Adreçat a alumnes d’Educació Secundària Obligatòria

DE L’1 D’OCTUBRE AL 18 DE DESEMBRE
GRATUÏT



TALLERS
Tallers trimestrals de lleure alternatiu per a joves. Inscripcions a partir del 26 
d’agost a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà i via web a www.calafell.cat o 
www.joventut.calafell.cat. Tindran prioritat d’inscripció els joves de 12 a 35 anys.

COM VIVIM? CONVIVINT!
Et preocupa la convivència i la diver-
sitat cultural? Tens ganes de partici-
par en un projecte de sensibilització? 
Al Casal Jove ens hem proposat tre-
ballar la diversitat a través de creació 
d’un material audiovisual sobre com 
entenem que és la convivència, i en 
especial, quan aquesta és entre per-
sones de diferents orígens. 
Participa i digues la teva!

Horari: Dimarts, de les 17 a les 19 h. 
Dates: 15 d’octubre al 10 de desembre
Lloc: Casal Jove de Calafell / Cala-
fell Poble
Preu: Gratuït 
Amb el suport del Pla Local d’Acollida 
i Immigració, el Projecte d’Intervenció 
Integral del Nucli Antic de Calafell i co-
finançat amb el Fons Social Europeu.

CURS D’INICIACIÓ
A LA GUITARRA 
El curs s’adreça a tots els joves que 
volen aprendre a tocar la guitarra 
però no saben per on començar. 
L’objectiu és consolidar una sèrie de 
tècniques que serveixin de base. 
Els curs s’estructura en grups petits, 
d’iniciació i d’aprofundiment.
Consta de tres trimestres, d’octubre 
a juny. Les noves incorporacions es-
tan subjectes a disponibilitat de pla-
ces i a una prova prèvia de nivell.
Es poden inscriure joves de totes les 
edats a partir de 3er de primària.

Horari:
Nivell 0. Divendres, 17 a 18:15 h.
Aprofundiment 1. Divendres, 18:15 a 
19:30 h. 
Aprofundiment 2. Divendres de 
19:30 a 20:45 h.
Dates: 11 d’octubre al 20 de desem-
bre (els dies 1 de novembre i 6 de 
desembre no hi ha classe ).
Lloc: Casal Jove de Calafell
Preu: 30€ / trimestre



TALLER D’HÀBITS I TÈCNIQUES 
D’ESTUDI: APRENDRE A 
APRENDRE
Curs dirigit a joves d’ESO que vo-
len millorar el seu procés d’apre-
nentatge mitjançant tècniques i 
estratègies que facilitin el procés 
d’estudi, amb l’objectiu d’augmen-
tar el rendiment escolar.
Una vegada finalitzis el curs podràs 
crear el teu propi mètode i ritme 
d’aprenentatge

Horari: Dilluns, 16:30 a 17:45 h
Dates: 14 d’octubre a 25 de novembre
Lloc: Casal Jove
Preu: Gratuït

INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA
El taller de fotografia és una molt 
bona oportunitat per iniciar-se en 
poc temps al món de la fotografia 
i conèixer millor la nostra càmera. 
Durant el taller, farem teoria però 
sobretot pràctica.

Horari: Dimecres, 18:30 a 20 h
Dates: 16 d’octubre a 11 de desembre
Lloc: Casal Jove de Calafell
Preu: 30€ / trimestre

TALLER DE ROBÒTICA 
EDUCATIVA: PROGRAMACIÓ 
DE VIDEOJOCS ( 1T )
Aquest curs consta de tres trimes-
tres. El primer aprendrem a progra-
mar videojocs en Scratch, un sof-
tware creat al MIT per introduir-se 
al món de la programació per blocs.
Els següents trimestres es centraran 
en Disseny 3D i Programació de 
Computadores.
Caldrà que l’alumne porti el seu propi 
ordinador portàtil per seguir el curs.

Horari: Dijous, de 16:30 a 18 h
Dates: 3 d’octubre al 19  de desembre
Lloc: Casal Jove de Calafell
Preu: 30€ / trimestre



FORMACCIÓ
Accions formatives d’orientació i capacitació en el 
món del treball per a joves. Inscripcions a partir del 26 
d’agost  a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà i 
via web a www.calafell.cat i www.joventut.calafell.cat.
Les accions lligades a programes de Garantia Juvenil 
estan adreçades a persones joves de 16 a 29 anys inscrites 
al registre. Per a més informació podeu venir a les sessions 
informatives o bé adreçar-vos a www.garantiajuvenil.gencat.cat.

DEPENDENT/A DE COMERÇ I 
ANIMACIÓ DEL PUNT DE VENDA
El curs, de 185 h de durada, s’estruc-
tura en els següents mòduls: 
• Anglès bàsic atenció al client 

en comerç (40 h)
• Habilitats personals i per 

ocupabilitat (25 h) 
• Atenció al client ( 30 h) 
• Tècniques de venda (25 h) 
• Aparadorisme, marxandatge i 

paquets de regal (60 h)
Dates: 14 d’octubre al 4 de desembre
Hora: Dilluns a divendres 9 a 14  h
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris 
Preu: Gratuït. 
Curs organitzat per la Cambra de Co-
merç de Tarragona, en el marc del Progra-
ma Integral de Cualificación y Empleo, 
del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 
Sessió informativa l’1 d’octubre a les 11 h 
al Casal Jove de Calafell.

START! CENTRE DE 
NOVES OPORTUNITATS
Si tens entre 16 i 24 anys i no treba-
lles ni t’estàs formant, aquest projecte 
t’interessa! T’orientarem i t’ajudarem a 
trobar aquella formació que t’interessi 
i a fer-te un lloc en el mercat laboral!
El Centre de Noves Oportunitats és 
un projecte del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) de la Generalitat de 
Catalunya amb finançament del Fons 
Social Europeu. L’objectiu del progra-
ma és afavorir la inserció dels joves en el 
mercat laboral i en la formació reglada.
Més informació a formacioifeina.cat
Sessió informativa el dia 1 d’octubre a les 
13 h al Casal Jove de Calafell.



TRANSPORT DE MERCADERIES 
(FINS A 3500KG)
Curs amb el que obtindrem el permís 
de conducció “B”, que ens permetrà 
conduir vehicles de fins a 3500 kg.
A més, es tractaran altres temes com 
consells de seguretat,  tècniques de càrre-
ga i descàrrega i conducció sostenible.
Dates: De dilluns a divendres, del 7 
d’octubre al 5 de desembre
Hora: De 9 a 14  h
Lloc: Casal Jove de Calafell 
Preu: Gratuït.
Important: Les taxes associades a l’ob-
tenció del carnet de conduir van a càrrec 
de l’alumnat.
Curs organitzat per la Cambra de 
Comerç de Tarragona, en el marc del 
Programa Integral de Cualificación y 
Empleo, del Sistema Nacional de Ga-
rantia Juvenil. 
Sessió informativa el dia 25 de setembre 
a les 11 h al Casal Jove de Calafell.

CURS DE PARLAR EN PÚBLIC 
I PRESENTACIONS AMB EMAZE
A moltes persones ens costa parlar en 
públic... qui no marxaria corrent davant 
d’un auditori ple? 
Us donarem les claus per fer-ho!
Inclou una càpsula per fer presentacions 
amb el programa Emaze.
Horari: Dijous, de 18:30 a 20 h 
5, 12 i 19 de desembre de 19 a 20:30 h
Dates: Del 17 d’octubre al 19 de des-
embre. 
Lloc: Casal Jove de Calafell
Preu: Gratuït

CURS DE DIRECTOR/ES 
D’ACTIVITATS DE LLEURE 
INFANTIL I JUVENIL
Formació oficial per l’obtenció del tí-
tol de Director/a d’activitats de lleure 
infantil i juvenil de la Generalitat de 
Catalunya, adreçat a aquelles perso-
nes que ja estan treballant en alguna 
activitat emmarcada en l’àmbit del 
lleure i l’educació, i que tenen la in-
tenció de formar-se en les tasques 
directives i de coordinació.

El curs consta de l’etapa lectiva de 
200 hores i 120 de l’etapa de pràc-
tiques, distribuïdes de la següent ma-
nera: Organització, gestió i avaluació 
de projectes Educatius; Coordinació i 
dinamització de l’equip de monitors/
es i bloc de pràctiques.
Dates: Intensiu Nadal i caps de setma-
na. Els dies 14, 15, 21, 22, 23, 24*, 27, 
28, 29, 30, de desembre de 2019, i 2, 
3, 4, 11, 12, 18, 19 de gener de 2020
Hora: De 10 a 14 h. i de 15:30 a 
19:30 h. 24 de desembre de 09:30 
a 13:30 h, i de 15:30 a 17:30 h
Lloc: Cal Bolavà
Preu: Gratuït
Curs organitzat amb el suport del Pro-
jecte d’Intervenció Integral del Nucli 
Antic de Calafell. Tindran prioritat 
d’accés els joves fins a 35 anys del Nucli 
Antic de Calafell Poble.



DIVENDRES AL CASAL
Divendres al Casal és una iniciativa que vol posar a
disposició dels joves de Calafell l’equipament del Casal Jove.
Els divendres a la tarda organitzem activitats amb la col·la-
boració de diferents joves i entitats del municipi o a demanda 
dels mateixos joves. Totes elles són obertes i gratuïtes i estan
adreçades a joves a partir de 12 anys.
Inscripcions a partir del 26 d’agost a les oficines del Servei d’Atenció
al Ciutadà i via web a www.calafell.cat o www.joventut.calafell.cat.
Tindran prioritat d’inscripció els joves de 12 a 35 anys.
TOTS LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES

TALLER DE CUINA 
SALUDABLE: BATCH COOKING
T’imagines preparar el menjar en 10 mi-
nuts? El batch cooking està de moda. 
Es tracta de cuinar 2 hores d’un dia per 
tota la setmana. Amb aquesta organit-
zació tindràs a la mà els bàsics per pre-
parar els plats ràpidament. És un curs 
ideal per a tu, que vols menjar tuppers 
sans a l’oficina, que no tens gaire 
temps per cuinar, vols menjar saluda-
ble i tenir temps per gaudir la família.
Horari: De 17.30 a 20 h
Data: 11 d’octubre
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris
Col·labora: Corner Salu. Alimenta-
ció intel·ligent

MAQUILLATGE DE TERROR
Vine a preparar el teu maquillatge per 
la nit més tenebrosa de l’any! Ci-
catrius, ferides, ulleres, maquillatge 
zombi... tot per sorprendre la nit de 
halloween i no deixar ningú indiferent. 
Horari: De 17 a 19 h
Data: 25 d’octubre
Lloc: Casal Jove

FOTOGRAFIA 
PER LES XARXES SOCIALS
Explica una gran història amb una sola 
foto! Aprèn a comunicar els teus va-
lors, crea un estil fotogràfic personal.
Descobreix com cuidar tant l’aspec-
te creatiu de les teves fotos com la 
tècnica, utilitzant exclusivament les 
eines que tens en el teu smatphone, 
edita les teves imatges com un gran 
instagramer. I finalment crea com-
posicions flat-lay i iniciat amb con-
tinguts per Instagram Stories.
Horari: de 18 a 20 h
Data: 8 i 15 de novembre
Lloc: Casal Jove



TALLER DE PREVENCIÓ: 
QUE NO T’ENGANXIN! 
INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ 
SEXUAL I COM EVITAR-LES
Taller pràctic de quins mètodes anti-
conceptius poden trobar al mercat i 
quins protegeixen de l’embaràs i de les 
Infeccions de transmissió sexual. Por-
tem material per fer un taller dinàmic 
i participatiu, on puguin sorgir dubtes i 
resoldre’ls.
Parlarem de les Infeccions de trans-
missió sexual i com evitar-les segons 
el tipus de sexe, oral, anal i vaginal. 
Aquest taller no pretén espantar a nin-
gú, es parlarà de la sexualitat, que no 
només son les malalties de transmissió 
sexual, sinó de com viure una sexuali-
tat plena i segura.
Horari: De 18 a 19:30 h
Data: 15 de novembre 
Lloc: Casal Jove
Col·labora: Xarxa Sanitària Santa Tecla

NETEJA NATURAL DE LA LLAR
Les dades són alarmants. Els armaris 
de sota l’aigüera es troben replets de 
productes tòxics. Com ja s’està de-
mostrant, alguns d’aquests produc-
tes afecten la nostra salut i sobretot 
la dels més petits i mascotes. Vine al 
taller a aprendre a fer els teus propis 
productes per a la neteja de la llar amb 
components efectius, sans, econòmics 
i per últim i no menys important...re-
duirem la quantitat d’envasos. 
Al taller aprendrem a fer sabó per a la 
roba, rentavaixelles, un multiús per el 
bany i la cuina, bicarbonat d’olor per 
a l’WC, vinagre de cítrics i sabó per la 
roba que també és un excel·lent mul-
tiús i rentavaixelles.
Porta 5 potets i prendràs les teves mos-
tres i els apunts de neteja de tota la llar!
Horari: De les 18:30 a les 20:30 h
Data: 22 de novembre
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris

TORNEIG DE FIFA
AL CASAL JOVE
Ens tornem a trobar tots les i els 
casaleros al torneig de FIFA... segur 
que a al sofà de casa ningú pot amb 
tu, però et podràs batre amb la flor i 
nata del FIFA de Calafell!!??
Horari: A partir de les 16 h
Data: 13 de desembre
Lloc: Casal Jove



SESSIONS INFORMATIVES
GARANTIA JUVENIL

Tens entre 16 i 29 anys i no estudies ni treballes? 
La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l’atur juvenil.

Si compleixes els requisits, en un termini de quatre mesos,
la Generalitat t’oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació.

Dates: 18 de setembre, 16 d’octubre, 20 de novembre i 18 de desembre
Hora: 13 h        Lloc: Casal jove de Calafell

Si vols més informació, la pots trobar a www.garantiajuvenil.gencat.cat
Amb la col·laboració de l’Oficina Jove del Baix Penedès

SERVEI D’ORIENTACIÓ JUVENIL
No saps què fer? Vols estudiar? Vols 
treballar? Des de la Regidoria de 
Joventut t’oferim un espai per po-
der-ne parlar, donar-te informació i 
aclarir dubtes que et puguin ajudar a 
prendre decisions.

Al Servei d’Orientació Juvenil podràs 
comptar amb un assessorament per-
sonalitzat per tal que puguis dissenyar 
el teu itinerari acadèmic i professio-
nal. També t’ensenyarem les diferents 
possibilitats i recursos que tens a l‘en-
torn per desenvolupar-lo.

S’ofereix informació sobre estudis 
reglats (què pots estudiar), itinera-
ris educatius (vies per accedir-hi), 
centres (on cursar-los), orientació 
professional (elecció sobre quina 
professió és més adient per a tu), 
com prendre la millor decisió...

Demaneu cita prèvia al Casal Jove o 
bé al 977 699 009 ext.678 o al mail 
joventut@calafell.org. Servei adreçat 
a joves de 14 a 29 anys.



La nit del proper 2 de novembre, du-
rant unes hores, el poble sencer viurà 
una simulació del que podria passar 
enmig d’una invasió zombi. 

A partir d’un escenari apocalíptic, 
hem dissenyat una història de ficció 
pensada per fer-te viure una expe-
riència inoblidable i que les sensacions 
i emocions siguin les més semblants a 
la realitat.

Pots inscriure’t com a Supervivent 
i aliar-te amb algun dels grups amb 
què la societat s’ha dividit intentant 
fer front al virus:

• Z-RESIST: la resistència civil, on 
més d’un sembla haver perdut la 
xaveta, però tenen algunes ar-
mes i es coneixen el terreny...

• Z-LIFE: científics finançats 
per diverses empreses, que 
semblen haver trobat la cura, 
però no queda clar si amb fina-
litats gaire socials...

• Z-FORCE: una unitat, suposa-
dament, d’èlit especialitzada en 
combatre els zombis, però que 
potser no és el que aparenta...

Amb qui creus que tens més possibi-
litats de sobreviure?

I si t’infectes, o t’inscrius directament 
com a Zombi, passaràs a formar part 
de les hordes de morts vivents, en 
mans de Z-Resurrection, una secta 
d’estil satànic que creu que el virus 
zombi és la manera que té una divini-
tat antiga de purificar la humanitat... 
passaràs a formar part del seu exèrcit 
purificador i, en diverses missions, 
tindràs l’objectiu de perseguir i in-
fectar als que encara no ho estiguin, 
superant els teus propis reptes.

I per als i les més petites… també hi haurà sessió infantil a la tarda! 
ESTIGUES ATENT A NOVES INFORMACIONS!



facebook.com/casaljovecalafell @calafelljove

www.joventut.calafell.cat

Tel. 977 699 009 (ext. 678)
joventut@calafell.org

REGIDORIA
DE JOVENTUT

dilluns a divendres
de 9 a 14 h

TARDA JOVE
DE SEGUR

dilluns a dijous
de 16 a 20 h

CASAL JOVE
DE CALAFELL

dilluns a dijous
de 16 a 20 h


