Amb el suport de:
Disseny: Quartada Estudi

INFORMACIÓ GENERAL
Les activitats de l’Equipament Juvenil la Kaserna
comprenen el període de l’11 d’abril al 22 de
juliol. Les activitats s’adrecen a joves de 12 a 35
anys. Pot haver-hi alguna excepció que ja està
senyalitzada en la mateixa activitat.

INSCRIPCIONS
Dates: Les inscripcions de l’#estiujove
es realitzaran en dos períodes:
Activitats d’abril a juny 2016
Inscripcions a partir del 4 d’abril
De dilluns a divendres de 10 a 13.30 h
i de 17 a 20.30 h i els dissabtes d’11 a 14h
i de 17 a 20.30 h
Activitats del Prepara’t x a l’Estiu jove (juny/juliol)
Inscripcions a partir del 17 de maig
De dilluns a divendres de 10 a 13.30 h
i de 17 a 20.30 h i els dissabtes d’11 a 14h
i de 17 a 20.30 h
La primera setmana l’horari d’inscripció
s’ampliarà de les 7.30 a 14 h
Equipament juvenil La Kaserna
Departament de Joventut

FORMES DE PAGAMENT
El pagament es pot fer en efectiu, mitjançant
targeta de crèdit o bé domiciliació bancària.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR
DNI del jove que s’inscriu
Documentació específica
que requereix cada activitat.
+info: www.igualadajove.cat

SOL·LICITUD DE BEQUES
“PATRONAT GARCIA FOSSAS”

INFORMACIÓ

La sol·licitud d’aquestes beques corresponen a
les activitats de l’apartat Prepara’t x a l’Estiu Jove

Equipament juvenil La Kaserna
Departament de Joventut

PREPARA’T X A L’ESTIU JOVE
Activitats que es realitzaran durant
els mesos de Juny i Juliol.
Dates de sol.licitud: de l’11 al 22 d’abril
*En el cas que la beca sigui acceptada no
comporta una reserva de la plaça en l’activitat.

Trav. Sant Jaume s/n
08700 Igualada (BCN)
93.804.18.01
www.igualadajove.cat
kaserna@aj-igualada.net

ACTIVITATS
ABRIL - JUNY

TALLERS
ESPAI DE TÈCNIQUES D’ESTUDI

LA KASERNETA Tallers per a Joves

COM APRÈN EL TEU CERVELL?

TALLER DE MANGA

TALLER DE DISSENY DE VIDEOJOCS

Un servei individualitzat per conèixer el
teu estil d’aprenentatge i millorar les teves
habilitats. Apunta-t’hi per potenciar el teu
rendiment acadèmic.

Si t’agrada dibuixar, aprèn les tècniques
bàsiques per a dibuixar còmic manga.

Aprèn a construir pas a pas cada element
d’un videojoc

Dimarts del 19 d’abril al 10 de maig

de 12 a 15 anys

Dimarts del 12 d’abril al 14 de juny

Divendres del 15 d’abril al 17 de juny

De 17.30 a 18.45 h

De 17.30 a 18.45 h

De 17 a 18 h, de 18 a 19 h o de 19 a 20 h
Dijous del 21 d’abril al 12 de maig
De 17 a 18 h, de 18 a 19 h o de 19 a 20 h
Cal inscripció prèvia.
Les places són limitades.
25 €

REPÀS:
I si busques professor/a particular per
a PRIMÀRIA, ESO, BATX, UNIVERSITAT,
consulta la nostra borsa de repàs on-line!
+ info: www.igualadajove.cat

TALLER DE BASKET BEAT
El BASKET BEAT consisteix en fer música amb
pilotes de Basket.Si t’agrada el ritme participa
en aquest taller on la pilota de bàsquet és
l’instrument principal.

Divendres 1 d’abril de 5 a 8 h del vespre

Josep M.Aragay serà el formador que importa
aquesta disciplina dels Estats Units.

Dijous 7 abril de 16 a 19 h

Els participants del taller també seran els
protagonistes a l’espectacle Big Band Basket
Beat Barcelona a l’acte inaugural de la Mostra
d’Igualada - Fira de teatre infantil i juvenil.

Tallers gratuïts.

Dissabte 2 d’abril de 10 a 13h i de 16 a 19h
Diumenge 3 d’abril de 10 a 13h i de 16 a 19h

Places limitades.
Cal inscripció prèvia
La Kaserna

LABORAL

ACTIVITATS
ABRIL - JUNY

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL

WORKSHOP

Assessoria laboral i formativa

Garantia Juvenil, apunta-t’hi!

Un servei que a diari t’ajudarà a preparar-te per
cercar feina (CV i carta, entrevista de selecció...)
i a conèixer diferents canals per trobar les ofertes
que millor s’adaptin a les teves necessitats.

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea
per reduir l’atur juvenil.

Prepara’t per treballar a l’estiu

Si tens entre 16 i 30 anys i fa 3 mesos que
ni treballes ni estudies, la Generalitat t’ofereix
un itinerari de feina, pràctiques o formació que
s’adaptin a les teves necessitats.

Taller amb recursos i eines per fer una recerca
efectiva en aquells sectors amb més demanda
durant la temporada d’estiu. Inclourem visites
a empreses d’Igualada per saber quins criteris
de selecció utilitzen.

I si vols un seguiment més individualitzat i
treballar més a fons les teves competències
professionals, demana’ns cita prèvia per a les
properes sessions.

Vine i apunta’t a la Kaserna.
Dimarts i dimecres del 3 al 25 de maig
De 17.30 a 19 h
Dels 18 als 22 anys
Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
A la Kaserna
Gratuït.

MOBILITZA’T

ACTIVITATS
ABRIL - JUNY

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL

CAMPI QUI PUGUI ’16
Tens ganes de marxar aquest estiu? Vols conèixer les experiències inspiradores de joves igualadins?
Totes les experiències a igualadajove.cat
Laura Pallarols
Interrail

Mirta Muntané
Au-pair

Aura Monclús
Camp de solidaritat

Raquel Solé
Curs d’anglès
a Anglaterra

A part d’això, el Servei d’Informació Juvenil t’explica totes les possibilitats per a les teves vacances:
intercanvis internacionals, camps de treball i solidaritat, rutes, cursos d’idiomes a l’estranger, treballs
temporals… Passa a veure’ns per La Kaserna o aprofita per visitar-nos el dia de Sant Jordi a la nostra
parada de Cal Font !

PÍNDOLES INFORMATIVES PER VOLTAR PEL MÓN!
ALTERNATIVES DE VIATGE A BAIX COST
Tant si has viscut una experiència a l’estranger com si la vols viure,
vine a compartir-ho. Parlarem d’opcions com el wooffing, el helpx,
el couchsurfing i més alternatives per viatjar amb el mínim de diners!
Dijous 19 de maig a les 19.30h
Xerrada a càrrec del Servei d’Informació Juvenil de la Kaserna
La Kaserna
Xerrades gratuïtes

OPORTUNITATS PER A MENORS A L’ESTRANGER
Encara no has fet els 18 però ja tens ganes de viure experiències a
l’estranger? Vine i descobreix totes les opcions que tens per fer-ho.
Dijous 28 d’abril a les 19.30h
Xerrada a càrrec de l’Oficina Jove de l’Anoia
La Kaserna

ACTIVITATS
ABRIL - JUNY

SAC DE RECURSOS
FORMA’T I/O RECICLA’T EN L’EDUCACIÓ EN EL LLEURE (Joves +18)

EM MOTIVO, ES MOTIVEN,
ENS MOTIVEM *

Coneix diferents tècniques per aprendre a gestionar
la motivació en l’equip de monitors i amb els infants.

MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ
DE CONFLICTES *

Formació orientada a adquirir les habilitats necessàries per
poder intervenir tant en situacions de conflictes individuals com grupals.

TREBALLEM EMOCIONS A
L’EDUCACIÓ EN EL LLEURE *

Dissabte 18 de juny de 9 a 13 h

Dilluns 20 de juny de 9 a 13 h

Formació adreçada a aprendre recursos per treballar
les emocions dels infants en el món del lleure.
Dimarts 21 de juny de 9 a 13 h

Es concedirà una bonificació del
100 % del curs, per personal
contractat per al Departament
i que vulgui dur a terme un curs
del Sac de Recursos.

Organitza: La Kaserna Preu per taller : 10.50 € Preu pack 3 tallers: 25 €
Del 27 de juny al 29 de juliol de dilluns a divendres
de 9 a 14 h i dimarts i dijous de 16 a 18.30 h

CURS INTENSIU DE
MONITORS/ES D’ACTIVITATS
DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

Inscripcions fins al 8 de juny
Preu: 250 €
Edat: majors de 18 anys
Organitza: Creu Roja Anoia
+info: creurojaanoia.org

ACTIVITATS
ABRIL - JUNY

PROMOCIÓ ARTÍSTICA
XI CERTAMEN DE MÚSICA JOVE
El Certamen és un trampolí per als músics
joves del territori i aquest any arriba carregat
de novetats!
Tant si formes part d’un grup, com si ets solista
o fas música electrònica, fes un cop d’ull a les
noves bases i inscriu-t’hi!
Dates d’inscripció:
Del 25 d’abril al 20 de maig
1 i 2 de juliol
www.igualadajove.cat
o passa per la Kaserna

L’ULL
Espai informal d’exposicions
de la Kaserna

JOVES X LA CREATIVITAT 2016
CONCURS X DISSENYAR EL CARTELL
DE L’ESTIU JOVE 2016

EXPOSICIÓ DE L’EMMA JOVÉ
“Tot arreu on mirem veiem Art i per això en
aquesta exposició vull demostrar que amb
diferents tècniques artístiques es pot
aconseguir crear-ne a partir de plasmar
imatges de la vida real en un full en blanc.”
De l’1 d’abril al 6 de maig
Entrada lliure

CARTELLS GUANYADORS DEL CONCURS
JOVES X LA CREATIVITAT ’16
Podeu veure l’exposició dels cartells
presentats a l’Ull, espai informal d’exposicions
de la Kaserna amb tots els cartells presentats
i seleccionats per al nou programa de l’Estiu Jove
Del 16 de maig al 30 de juliol
Entrada lliure

Hi poden participar joves nascuts entre
els anys 1986 i 1999
1rPremi: 800 euros
2nPremi: 350 euros
3rPremi: 150 euros
Termini de presentació:
Del 25 d’abril al 6 de maig de 2016
www.igualadajove.cat
La Kaserna:
Trav. St. Jaume, s/n, tel. 93.804.18.01
Face/kaserna
twitter@igualadajove

# AGENDA IMPULS 2016

ACTIVITATS GRATUÏTES ORGANITZADES PELS JOVES
IGUALADINS AMB PRESSUPOST PARTICIPATIU

Formació

Mobilitat / Cooperació

Tecnologia

IM(PASSOS)

VARANASI: THE CITY OF LIGHT (ÍNDIA)

IMPRESSIÓ I DISSENY 3D.

Eines comunitàries per al canvi social.
Dates per concretar.
Organitzen: Carles Duran i Iria Vives.

DESPERTA EL TEU POTENCIAL

Biodansa, art-teràpia i psicologia positiva.
9 i 23 d’abril - 28 de maig - 11 de juny
i 2 de juliol (psicologia positiva)
16 d’abril (biodansa)
7 de maig (art-teràpia)

Organitzen: Toni Font i Judit Torner.

TALLER DE GOSPEL (+ exhibició final)
6,13 i 20 de maig.

Organitza: Coral Xauxa.

TALLERS DE CREACIÓ

Emocions i arts plàstiques
16 d’abril i 28 de maig.

Exposició
6 de maig.
Organitza: Mireia Guilella.

ACTIVITATS
ABRIL - JUNY

Grup A: 6,13 i 20 d’abril
Grup B: 27 d’abril, 4 i 11 de maig
Grup C: 18 i 25 de maig, 1 de juny.
Organitza: Associació Tangencial.

KUMA (ÀFRICA)

TALLER D’ARDUINO I MECATRÒNICA

Exposició
Dates per concretar.

12 de març, 9 i 30 d’abril, 7 de maig.

Organitza: The Big Tree (Yona Rochel,
Adrià Juàrez i Eric Juàrez)

RESILIÈNCIA JUVENIL (EL SALVADOR)
Dates per concretar.
Organitzen: Carles Palet, Nerea Platas i Aida Bosque.

REFLEXIÓ I POESIA ENTORN AL CONFLICTE
INTERMEDITERRANI (SÍRIA)

Organitza: Oriol Estalella.

Oci alternatiu
IGUALADA PHILANTROPIC FEST
28 de maig.

Organitza: Toni Font.

LET’S ROCK IGUALADA

7 de maig.

18 de juny.

Organitza: Carla Alba.

Organitza: Adrià Juàrez.

Organitza: Associació Rock City

SOM JOVES, SOM COLORS

JORNADA SAHRAUÍ (SÀHARA)

3r ANIVERSARI REC ON FIRE

Tallers per a joves
16 d’abril i 28 de maig.

Dates per concretar.

Organitza: Associació Coopera’t.

Organitzen: Grup de suport al poble sahrauí
i ACAPS Anoia.

16 d’abril.

Organitza:
Associació Rec on Fire

HOLI COLORS

Celebra l’inici de l’estiu
amb una explosió de colors!
22 de juny.
Consulta la informació detallada de cada
activitat a l’#agendaimpuls que trobaràs
a www.igualadajove.cat/agenda-impuls
i no oblidis seguir-nos a les xarxes socials:

/dinamitzadora
@igualadajove
#agendaimpuls

Inscriu-te a les
activitats dels àmbits
de formació i/o tecnologia
www.igualadajove.cat
inscripcions on-line per tal
de reservar la teva plaça.

Organitzen: Alba Prat,
Nayara Rodriguez, Isa Giraldo,
Khadija Nohuali i Núria Hinojosa.

PREPARA’T X A L’ESTIU JOVE

PREPARA’T X A L’ESTIU JOVE
ACTIVITATS ESPORTIVES
CONSELL ESPORTIU ANOIA

CIATE – Bloc comú

Curs d’iniciació a tècnic/a d’esport
Inscripcions: On-line
(S’obriran l’1 de juny de 2016)
Joves nascuts des del 2000
Del 27 de juny a l’1 de juliol
A1 de 9.30 a 12.30 h
A2 de 16 a 19 h
32 €

ESTADES ESPORTIVES
KANYA PIRENAIKA 2016
*Podeu consultar l’activitat
a l’apartat de l’Estiuet.

INFINIT

CASAL DE PÀDEL
*Podeu consultar l’activitat
a l’apartat de l’Estiuet.
LA KASERNA

LLISKEM – CURS D’ESPORTS DE LLISCAMENT

CIATE – Bloc específic

Joc i esport en edat escolar
Inscripcions:
On-line (S’obriran l’1 de juny de 2016)
Joves nascuts des del 2000
Del 4 al 15 de juliol de 16 a 19 h
Dissabte 16 juliol de 9 a 14 h
53 €
Complex esportiu les Comes
c/ Carles Riba, s/n
08700 Igualada

Taller que ens dóna l’oportunitat de conèixer
de manera pràctica, lúdica i amb seguretat, les
diferents modalitats del longboard i l’skateboard.
Es treballarà el patinatge de base, el carving,
trucs de freestyle, dancing i slides. D’aquesta
manera adquirim unes eines i un domini del patí
molt complet, que ens permet desplaçar-nos
amb seguretat o simplement gaudir d’una sessió
de skateboard/longboard.
Joves nascuts del 2002 al 2004
Del 27 de juny a l’1 de juliol de 9 a 13 h
35 €
La Kaserna

ACTIVITATS
JUNY - JULIOL

PREPARA’T X A L’ESTIU JOVE

ACTIVITATS
JUNY - JULIOL

ACTIVITATS TECNOLÒGIQUES

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES

CASALS TECNOLÒGICS

ESCOLA MUNICIPAL D’ART GASPAR CAMPS

CASAL DE ROBÒTICA

CASAL DE 3D

Vine al nostre casal, on podràs experimentar
amb la robòtica, desenvolupar la creativitat,
la investigació i el treball en equip programant
petits robots amb diferents formes.

Aprèn a dissenyar en 3 dimensions i a fer
servir la impressora 3D. Farem la creació d’un
projecte treballant en equip (DIWO), farem
un prototip amb material reciclat, també el
disseny virtual i finalment la impressió
del seu disseny!!

Del 27 de juny a l’1 de juliol
de 9 a 13 h
La Kaserna

Joves nascuts del 2001 al 2004
De l’11 al 15 de juliol de 9 a 13 h

45 €
La Kaserna

CASAL DE CREACIÓ DE VIDEOJOCS
Un casal on podràs construir pas a pas cada
element del videojoc per tenir-lo
finalment disponible per jugar i poder
compartir-lo a la xarxa.
Del 4 al 8 de juliol de 9 a 13 h
Escola Municipal d’Art Gaspar Camps
Tel. 93 805 52 26
escolagasparcamps.org
gasparcamps@gmail.com
45 €

45 €
Organitzen: La Kaserna i l’Escola Municipal
d’Art Gaspar Camps.

ESTIUART 2016
Un estiu de pel·lícula!
*Podeu consultar l’activitat
a l’apartat de l’Estiuet.

