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 L'OFICINA

CURSOS I TALLERS
Tallers Musicals:
   4 / Iniciació al cant

   4 / Guitarra Fusió

  5 / Iniciació a l'equip de so

5 / Ludoteca jove
6 / Club de rol
6 / Grup de teatre

Cursos:
    7 / Cuina: Xocolatamania

    7 / Robòtica Lego

    8 / Fotografia Rèflex (I)

   8 / Agent jove de salut 

   9 / Monitor de lleure

 9 / Director de lleure

ACTIVITATS DE CAP
DE SETMANA
11 / 3 d’Octubre / Urbanitz'Art Figueres 2015

11 / 17 d’Octubre / 6a Trobada d'entitats Juvenils

12 / 31 d’Octubre / Cinema de terror

12 / 7 de Novembre / Sortida Port Aventura

13 / 13 de Novembre / Formació i Ocupació 2016

13 / 14 de Novembre / Músics: Drets i deures

14 / 21 de Novembre / Comunicació i Màrqueting

14 / 28 i 29 de Novembre / Sortida Agent Jove Salut

15 / 12 de Desembre / Campionat de futbolí

15 / 19 de Desembre / Torneig de League of Legends

PROGRAMACIÓ DE

TARDOR DE
JOVE

INFORMACIÓ I SERVEIS
17 / Okup'Alt 2016

17 / Assessorament i informació

17 / Garantia Juvenil

18 / Aula d'estudi

18 / Espai creatiu – Buc d'Assaig

19 / Telecentre · ordinadors

19 / Agent comarcal de Salut

19 / Alberg d'entitats



CURSOS I TALlERS*

PROMOCIÓ ESPECIAL 2015: 
Aquesta tardor tots els cursos i tallers seran gratuïts* 

*Exceptuant dels cursos de monitor i director de lleure. 



Durada: Octubre 2015 (3 sessions)

Dia / hora: Dimarts 13, 20, i 27 de 19h a 20:30h

Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà

Participants: A partir de 14 anys

A càrrec de: Joanjo Bosk, cantant

Preu: Gratuït
Taller d’iniciació i/o aprofundiment per descobrir 

la teva veu natural i el seu potencial a través 

d’exercicis de respiració i tècniques de veu

i cant.

Durada: Novembre 2015 (4 sessions)

Dia / hora: Dimarts de 19h a 20:30h

Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà

Participants: A partir de 14 anys

A càrrec de: Josep M. Soler, professor de guitarra

i músic professional.

Preu: Gratuït
Taller d’iniciació a la guitarra per a descobrir aquest 

instrument i alhora conèixer diferents estils com la 

rumba, el jazz, latin, rock, etc. Una mescla ben potent 

sense perdre l'harmonia. 
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Durada: Desembre 2015 (3 sessions)

Dia / hora: Dimarts de 19h a 21h

Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà

Participants: A partir de 14 anys

A càrrec de: Lluís Ferrer, tècnic de so
Preu: Gratuït
Iniciació i descoberta del so en directe. S’aprendran 

les nocions bàsiques del so per així treure un bon

rendiment sonor tant al local d’assaig com en 

concerts de petit i mitjà format.

Durada: D’octubre a desembre

Dia / hora: Dimecres de 17h a 20h

Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà

Participants: A partir de 12 anys

A càrrec de: Marc Oliva de Dystopian Hobbies

Preu: Gratuït
Cada dimecres a la tarda jocs nous i diferents 

per provar i descobrir! Pots venir sol, amb 

família, amics, o educadors. Tindràs un espai on 

gaudir i satisfer la teva curiositat amb una pila 

de jocs.
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Durada: D’octubre a desembre

Dia / hora: Divendres de 18h a 20h

Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà

Participants: A partir de 12 anys

A càrrec de: Sergi Toboso de Ludus Mundi

Preu: Gratuït · Inscripció prèvia /
Places limitades

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... Llença els 

daus i que comenci l'aventura! 

Durada: D'octubre a abril

Dia / hora: Dissabtes de 10h a 14h

Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà

Participants: De 14 a 21 anys

A càrrec de: A Mossegades

Preu: Gratuït · Places limitades

La companyia, en el seu pròxim projecte, vol donar 

la oportunitat a altres joves de participar en una 

producció teatral. Per això, obra les portes a 

tothom que tingui ganes de fer teatre, i vulguin 

participar a una nova versió de "PastorSEX" . 

Aquesta obra es presentarà el 1, 2 i 3 d'Abril

al Teatre Jardí de Figueres. 

CLUB
DE ROL
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Durada: Novembre (4 sessions)

Dia / hora: Dijous de 19h a 20:30h

Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà

Participants: A partir de 12 anys

A càrrec de: Eduk-bits

Preu: Gratuït
Dóna sortida a la teva inventiva construint i 

programant robots Lego. Al·lucinaràs amb tot el 

que pots arribar a crear. No calen coneixements 

previs tant sols posar la imaginació al poder!
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Durada: Octubre (4 sessions)

Dia / hora: A partir del dijous 8, de 18:30h a 20h

Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà

Participants: A partir de 14 anys

A càrrec de: Alberto de The Sweet Lab

Preu: Gratuït
No et quedis amb les ganes i deixa't endur pel 

plaer de la xocolata. Aprèn receptes innovadores 

per cuinar i gaudir al mateix temps. PD: Només 

caldrà que portis el tupper!

CUINADE

xocolaTaMANIA

CURS

/ 7 /
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Lego



Durada: Octubre i novembre (40h)

Dia / hora: Dimecres a partir del dia 14,

de 16:30h a 19:30h

Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà

Participants: De 15 a 19 anys

A càrrec de: Professionals de la Taula Comarcal 

de Salut Jove

Preu: Gratuït
Curs per a joves que vulguin formar-se en l'àmbit 

de la salut, i adquirir els coneixements bàsics en 

hàbits saludables, sexualitat, conductes, tòxics... 

Per tal que ho puguin difondre entre companys a 

través d'accions i campanyes futures. El curs 

finalitza amb una estada a una casa de colònies 

(inclosa en el preu)

Durada: Desembre (4 sessions)

Dia / hora: Els dies 3, 10 i 17 de 18:30h a 20h, 

i el dia 12 de 10h a 12h

Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà

Participants: A partir de 14 anys

A càrrec de: Marçal Escobedo realitzador audiovisual

Preu: Gratuït
Aprèn a fer servir la teva càmera rèflex, descobreix 

els seus components, així com els conceptes bàsics 

de la fotografia, i deixar volar la teva imaginació. 

Combinarem teoria i pràctica, i realitzarem una 

sortida. Per a aquest curs d'iniciació només cal que 

portis una càmera rèflex. 

Fotografia

Rèflex 

AGENT JOVE
DE

( I )
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Durada: Desembre 2015 i Gener 2016

Dia / hora: Consultar a www.escolaemporda.cat

Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà

Participants: A partir de 18 anys

A càrrec de: l'Escola Empordà

Preu: 300€ · Inscripció prèvia

Curs oficial i intensiu de director/a de Lleure per a 

introduir-se en el món de l'educació no reglada. 

Aprofita el Nadal per a treure't el carnet de director 

i poder treballar a l'estiu en un casal!

DE

CURS
INTENSIU DE

DIRECTOR/A
LlEURE

Durada: Desembre 2015 i Gener 2016

Dia / hora: Consultar a www.escolaemporda.cat

Lloc: Escola Sol i Vent de Vilafant

Participants: A partir de 18 anys

A càrrec de: l'Escola Empordà

Preu: 250€ · Inscripció prèvia

Curs oficial i intensiu de monitor/a de Lleure per a 

introduir-se en el món de l'educació no reglada. 

Aprofita el Nadal per a treure't el carnet de monitor 

i poder treballar a l'estiu en un casal!

DE
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CURS
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MONITOR LlEURE
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Dia / hora: 3 d'Octubre de 10h a 18h

Lloc: Skate Park Figueres

Participants: Grafiteros, patinadors, músics

i espectadors

A càrrec de: ASF· Associació SkatePark Figueres, 

Fat Gringo, i l'Oficina Jove

Preu: Gratuït / Inscripció prèvia
Festa urbana que constarà de:

Concurs de grafits: Per a professionals que 

vulguin deixar el seu art imprès a les parets de 

l'skatepark.

Exhibició sobre rodes: De skaters, rollers, BMX...

Taller de Mini-grafit: Per a que facis la teva 

inicial «Old school» en un clauer

Actuacions musicals: Concerts dels grups del 

Buc d'assaig.

Dia / hora: 17 d'Octubre de 15h a 23h

Lloc: Plaça de l'Ajuntament de Figueres

Participants: Obert a tothom

A càrrec de: Entitats Comarcals i Consell Comarcal 

de l'Alt Empordà

Preu: Gratuït
Un any més les associacions juvenils de la comarca 

es troben per a mostrar tot el seu potencial. En 

aquesta fira podràs trobar des de informació sobre 

qualsevol entitat, a un reguitzell d'activitats entre les 

que destaquen, tallers, actuacions, gimcanes, 

concerts i sopar popular. No ho dubtis i participa!

Urbanitz'Art

Figueres 2015
trobada

juvenils
entITatsd’

6a
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Dia / hora: 31 d'Octubre de 18h a 22h

Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà

Participants: A partir de 12 anys

A càrrec de: Oficina Jove

Preu: Gratuït
Que millor que la nit de Tot Sants, per gaudir 

d'un cicle de cinema de Terror?. Vine... si 

t'atreveixes i passa-t'ho de por a l'Oficina Jove. 

L'any que ve segur que hi voldràs tornar, si és 

que en surts.

Dia / hora: 7 de Novembre de 7h a les 22h

Lloc: Sortides des de Roses, Castelló d'Empúries 

i Figueres

Participants: Obert a tothom / Places limitades

A càrrec de: Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Preu: 30€ / Menors de 3 anys o només bus 15€ 

Torna el Halloween i torna la mítica sortida a 

Port Aventura! Passa-t'ho d'allò més bé i sense 

preocupar-te de la cartera, que el preu inclou 

l’entrada, els monitors, i el desplaçament en 

bus. Vigileu que les places volen!

TERrORDE

CINEMA
SORTIDA

PORT AVENTURA
“HALlOWEeN 2015”

A
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Dia / hora: 13 de Novembre de 18h a les 20h

Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà

Participants: De 16 a 29 anys

A càrrec de: Maria Aguilar i Sàlvia Gifre · Impulsores 

de la Garantia Juvenil i Joan Salellas · Tècnic

comarcal de Joventut

Preu: Gratuït
Sessió informativa i participativa en el marc del 

programa Garantia Juvenil. Adreçada a tots aquells 

joves que vulguin conèixer les possibilitats 

formatives i laborals que hi haurà a la comarca el 

proper any.

Dia / hora: 14 de Novembre de 11:30h

a les 13:30h

Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà

Participants: A partir de 16 anys

A càrrec de: Josep Reig, president de Musicat 

i músic professional

Preu: Gratuït
Xerrada informativa adreçada a músics novells, 

amateurs i també professionals sobre aspectes 

relacionats amb els seus drets i deures. 

Parlarem del futur de la música i del seu 

potencial com actiu cultural i social.

FORMació

2016I OCUPació
MÚSICS:
DRETS I DEURES
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Dia / hora: 21 de Novembre de 9:00h

a les 14:00h

Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà

Participants: A partir de 16 anys

A càrrec de: Txell Costa periodista de Catalunya 

Ràdio, i Pere Puigverd professor i realitzador 

audiovisual.

Preu: Gratuït
Formació oberta a tothom que vulgui millorar la 

comunicació i difusió d'una entitat, d'una 

empresa, o d'una organització. Sessió dual, que 

combina teoria amb tallers pràctics. Especialment 

recomanada per a les associacions juvenils.

Dia / hora: 28 i 29 de Novembre

Lloc: Casa de Colònies l'Albera · La Jonquera

Participants: Inscrits en el curs
A càrrec de: Oficina Jove de l'Alt Empordà

Preu: Gratuït (inclòs en el preu del curs)
Sortida a una casa de colònies per a finalitzar la 

formació de l'Agent Jove de Salut, amb un grapat 

de tallers pràctics, excursions i dinàmiques de 

grup. Exclusiu per als joves que hagin realitzat

el curs d'Agent Jove de Salut.

SORTIDA

DE SALUT
AGENT JOVE
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Jornada Formativa:



Dia / hora: 12 de desembre de 16:00h

a les 19:00h

Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà

Participants: Obert a tothom

(s'ha venir amb parella)

A càrrec de: l'Oficina Jove

Preu: Gratuït / Places limitades

Busca't parella i apunta't al 3r campionat de 

futbolí de l'Oficina Jove. Tot i que participar és 

gratuït, hi haurà premis i trofeus pels campions. 

Que no et marquin un gol i apunta't!

Dia / hora: 19 de Desembre de 11:30h a les 13:30h

Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà

Participants: Equips de 5 persones / Inscripció prèvia

A càrrec de: App Informàtica Figueres i l'Oficina Jove

Preu: Gratuït · Cal portar ordinador

Estem d'enhorabona! Arriba a Figueres el 1r Torneig 

de League of Legends, el joc que ho peta a la xarxa. 

Feu el vostre equip, agafeu l'ordinador i veniu a 

l'Oficina Jove a demostrar que sou els millors! Hi 

haurà premis pels guanyadors!

CAMPIONAT DE

FUTBOLÍ

TORNEIG

LEGENDS
LEAGUE OFdE
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i SERVEIS
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Dia / hora: De dimarts a divendres de 15h a 20h

Atenció personalitzada i específica per a joves que tinguin dubtes o preguntes d'àmbits formatius, laborals, 

d'oci o salut. És recomanable demanar cita prèvia, asanchez@altemporda.cat.

AsSesSorament i informació

Dia / hora: Els dilluns de 9h a 14h i de dimarts a divendres de 9h a 14h i de 16h a 19h

Servei d'assessorament i acompanyament en el programa per a joves de 16 a 29 anys que no estiguin 

estudiant i es trobin actualment sense feina. S'ofereixen eines, cursos i ofertes laborals per a canviar 

aquesta situació.

Garantia Juvenil
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Dia / hora: Inscripcions a partir del 9 de Novembre, inici de la formació al Gener.

Projecte de formació professionalitzadora per a Joves de més de 16 anys. En el que s'aprèn un ofici 

(estètica personal, tasques forestals, i manteniment i pintura) de manera pràctica, i es donen les eines 

necessàries per a trobar feina.

Okup'Alt  2016



Dia / hora: De dimarts a divendres de 9h a 20h

Espai dotat de llibres de consulta, viatgeteca, pissarra i ordinadors, per a joves que vulguin tenir un espai 

on fer els deures o estudiar tranquil·lament. Alhora també s'ofereix suport als estudiants de la UOC amb 

recollida de títols, informacions, i retorn de llibres. Així com informació i espais als estudiants de la IOC.

Aula

d'estudi
Punt UOC

Dia / hora: De dimarts a divendres de 16h a 21h i Dissabte de 9h a 14h

Doble espai on els joves poden demostrar la seva vena artística i potenciar la seva creativitat. Per un 

costat hi ha el Buc d'Assaig, una sala insonoritzada i equipada per a la pràctica musical de grups o 

solistes. I per l'altra, la sala d'arts escèniques per a practicar dansa, teatre o ball.

En ambdós espais es realitzen cursos, tallers, i masterclass, i alhora se cedeixen hores per a que els 

joves practiquin lliurement. L'Oficina Jove també ofereix servei d'assessorament i informació musical

Buc d'AsSaigEspai Creatiu
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Dia / hora: Els dilluns de 9h a 14h i de dimarts a divendres de 9h a 18h

Sala d'ordinadors per autoconsulta i per a la realització de treballs o tràmits administratius.

Dia / hora: Dijous de 15h a 20h

Informació i assessorament especialitzat sobre tot allò que angoixa o preocupa als joves en temes de 

salut. L'atenció es realitza per part d'una professional d'aquest àmbit amb total confidencialitat.

És recomanable demanar cita prèvia: agentsalut@gmail.com

Telecentre

Sala d'ordinadors

Agent Comarcal de Salut

Dia / hora: Els dilluns de 9h a 14h i de dimarts a divendres de 9h a 20h

Espai, guixetes i servei de bústia per a les entitats comarcals que necessitin d'un lloc per a guardar els 

seus documents. Més informació trucant a l'Oficina Jove.

Alberg d ' entitats
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