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INFORMACIÓ GENERAL
Les activitats de l’Equipament Juvenil la
Kaserna comprenen el període del 3 d’octubre
del 2016 al 31 de març del 2017.
Les activitats s’adrecen a joves de 12 a 35
anys. Pot haver-hi alguna excepció per a
joves que estiguin cursant 6è de primària,
que serà senyalitzada en la mateixa activitat.

DOCUMENTACIÓ QUE
CAL PORTAR

INSCRIPCIONS

INFORMACIÓ

· DNI del jove que s’hi inscriu
· Documentació específica
que requereix cada activitat.
+info: www.igualadajove.cat

Dates: Les inscripcions de les activitats
es realitzaran a partir del 12 de setembre

Equipament juvenil La Kaserna
Departament de Joventut

Horari

Trv. Sant Jaume s/n
08700 Igualada (BCN)
93 804 18 01

Matins: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres de 17 a 20.30 h
Dissabtes: d’11 a 14h i de 17 a 20.30 h
Equipament juvenil La Kaserna
Departament de Joventut

www.igualadajove.cat
kaserna@aj-igualada.net
@igualadajove
/kasernajove

FORMES DE PAGAMENT
El pagament es pot fer en efectiu
o mitjançant targeta electrònica.

OCTUBREMARÇ 17

ACTIVITATS
MILLORA ACADÈMICAMENT
Activitat per a joves que estiguin cursant l’ESO
ESPAI DE DEURES-A:

Servei dirigit a joves d’ESO
amb assessorament pedagògic
Del 10 d’octubre al 15 de desembre
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous
de 17 a 19 h
(2 dies a la setmana)
Preu: 25,20 €

ESPAI DE DEURES-B:

Servei dirigit a joves d’ESO
amb assessorament pedagògic
Del 9 de gener al 15 de juny
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous
de 17 a 19 h
(2 dies a la setmana)
Preu: 50,40 €

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

ESPAI DE TÈCNIQUES D’ESTUDI
Com aprèn el teu cervell?
Un servei individualitzat per conèixer el
teu estil d’aprenentatge i millorar les teves
habilitats. Apunta-t’hi per potenciar el teu
rendiment acadèmic.
TÈCNIQUES – A d’octubre a novembre
Del 18 d’octubre al 17 de novembre.
Els dimarts o dijous de 5 a 6 h,
de 6 a 7 h o de 7 a 8 de la tarda.
Cal inscripció prèvia.
Les places són limitades.
Preu: 25 €
TÈCNIQUES – B de febrer a març
Del 7 de febrer a l’1 de març.
Els dimarts o dijous de 5 a 6 h,
de 6 a 7 h o de 7 a 8 de la tarda.
Cal inscripció prèvia.
Les places són limitades.
Preu: 25 €
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ACTIVITATS
LA KASERNETA
Tallers per a joves d’11 a 15 anys
Aprenentatge digital i artístic
TALLER DE MANGA

TALLER DE DISSENY
DE VIDEOJOCS

Grup A

Grup A

Del 3 d’octubre al 28 de març

Del 6 d’octubre al 31 de març

Els dimarts de 17.30 a 18.45 h

Els divendres de 17.30 a 18.45 h

Grup B

Grup B

Del 10 de gener al 20 de juny

Del 13 de gener al 16 de juny

Els dimarts de 17.30 a 18.45 h

Els divendres de 17.30 a 18.45 h

Tallers gratuïts. Places limitades. Cal inscripció prèvia.

Lloc: A la Kaserna
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ACTIVITATS
FORMACIÓ EN L’ASSOCIACIONISME I EL LLEURE
Forma’t i/o reclicla’t en l’àmbit de l’associacionisme i l’educació en el lleure
Formació de 15 a 17 anys
CURS DE PREMONITORS/ES SETMANA SANTA - KASERNA

Formació +18 anys
CURS D’INICIACIÓ A TÈCNIC
ESPORTIU (CIATE): BLOC COMÚ

Del 10 al 13 d’abril

Del 10 al 13 d’abril

de 9 a 14 h

de 9 a 14 h

Preu: 45 €

Inscripcions: A partir del gener
online a la pàgina www.ceanoia.cat

Inscripcions: fins al 27 de març
Les places són limitades i s’acceptaran
per rigorós ordre d’inscripció.
Organitza: Equipament Juvenil la Kaserna.

Lloc: Complex esportiu les Comes
Organitzen: Consell Esportiu de l’Anoia
i Servei d’Esports d’Igualada.

CURS DE MONITORS/ES
DE LLEURE - SEMI INTENSIU
- SETMANA SANTA
Dissabtes del 4 al 25 de març
i 1, 8, 22 i 29 d’abril
I dies laborables de Setmana Santa
del 10 al 13 d’abril
de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
Preu: 240€
Inscripcions: A partir del 9 de gener
a ATLAS - c/ Virtut, 22, 1r - Igualada
Organitza: ATLAS - Fundació Sociocultural

ACTIVITATS

Sortides
BUS JOVE A LA NEU
Diumenge 29 de gener de 2017
Preu: 30 €
Lloc: La Molina
Inscripcions:
a la Kaserna fins al 14 de gener
Joves nascuts del 2001 al 1992
Inclou:
- Bus anada i tornada
- Forfet la Molina
- Assegurança pistes i viatge
No Inclou:
- Lloguer d’equip d’esquí
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SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL
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el punt d’informació juvenil
Posem al teu abast tota la informació que
et pugui interessar: formació, habitatge,
oci i lleure, mobilitat internacional... També
t’oferim orientació laboral, inscripció a la
Garantia Juvenil, tramitació de carnets (alberguista, ISIC i ITIC), suport a la participació juvenil, borses per compartir pis/cotxe,
ofertes laborals/professorat de repàs/cangurs... i moltes coses més.
Vine a la Kaserna i descobreix les
possibilitats que tens al teu abast!
També pots consultar:
www.igualadajove.cat/pij

ALS INSTITUTS, EL KDM
Punts d’informació i dinamització en
els centres d’educació secundària
Ens desplacem a diferents centres d’Igualada
per portar la informació més a prop teu.
Aquest any, ens trobaràs a:

Dilluns:
Acadèmia Igualada 10.45 - 11.15 h
Dimarts:
Institut Joan Mercader 11.00 - 11.30 h
Dimecres:
Institut Badia i Margarit 9.55 - 10.15 h
Dijous:
Escola Anoia 10.50 - 11.10 h
Divendres:
Institut Pere Vives Vich 10.55 - 11.25 h
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SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL
laboral
ASSESSORIA LABORAL I
FORMATIVA

WORKSHOP:
GARANTIA JUVENIL, APUNTA-T’HI! Prepara’t per treballar al Nadal

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.
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’adapti a les teves necessitats.

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’hi a la Kaserna.

Taller amb recursos i eines per fer una recerca efectiva en aquells sectors amb més
demanda durant la temporada de Nadal. Inclourem visites a empreses d’Igualada per
saber quins criteris de selecció utilitzen.
Els dilluns i els dimecres
del 7 al 23 de novembre
de 17.30 a 19 h

De dilluns a divendres

Lloc: A la Kaserna

de 10 a 13.30 h
Lloc: A la Kaserna

Edat: Dels 18 als 22 anys
Places limitades.
Cal inscripció prèvia.

Gratuït

Gratuït
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SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL
#PREPARA’T JOVE 2016
Nou projecte dirigit als alumnes de 4t d’ESO
que té com a objectiu promoure la reflexió
sobre el futur professional dels joves, ajudant
a analitzar les seves preferències, interessos,
vocacions i motivacions com també la seva
projecció en el mercat laboral i l’empresa.
L’eix conductor del projecte és treballar
l’emprenedoria entesa com a actitud vital.

VALORS D’EMPRENDRE
9 de novembre
La sessió es basarà en una conversa entre
un empresari i un esportista d’elit. A través
de les preguntes i respostes que s’aniran
formulant explicaran com han arribat fins
la seva meta personal i professional, quines
habilitats i capacitats han hagut d’aprendre
per arribar fins al final, la importància de
la cultura de l’esforç, la formació que han
hagut de realitzar per aconseguir-ho...
En definitiva, traslladar als joves un seguit
de valors necessaris, importants i bàsics per
afrontar el seu futur professional.

ACTITUDS I COMPETÈNCIES
CLAUS PER AL FUTUR
16 de novembre
En una conferència interactiva s’abordaran
les actituds bàsiques i les competències
clau d’un mateix per prendre consciència de
les capacitats personals. A partir de veure
diferents experiències de joves igualadins/
es que han pogut desenvolupar la seva
trajectòria professional, es podrà treballar
el debat i l’intercanvi d’impressions sobre
els valors i coneixements tractats.
Lloc: L’Ateneu Igualadí

Dues sessions dinàmiques,
dissenyades i pensades per
als joves i amb interacció
amb el públic.

Horari: 9.30 a 11 h
Gratuït
Organitzen: Unió Empresarial de l’Anoia
Dept. de Promoció Econòmica i
Dept.de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL
ACADÈMIC
AGENDA DE FEBRER

SERVEI D’ORIENTACIÓ
ACADÈMICA
T’oferim orientació per iniciar, ampliar o encaminar la teva formació, així com informació diversa sobre els diferents itineraris del
món acadèmic i professional.

T’ACOMPANYEM EN LA
TRAMITACIÓ DE BEQUES!!!

NOUEI
SERV

Nou servei que posem al teu abast per
assessorar-te i ajudar-te si vols tramitar
una beca d’estudis que necessitis.
Els dimarts de 10 a 12 h
i els dijous de 17 a 19 h
Lloc: A la Kaserna
Gratuït
Truca i demana la teva hora!
Organitza: Punt d’Informació Juvenil
de la Kaserna i l’Oficina Jove de l’Anoia

FIRA DE L’ENSENYAMENT
IGD 2017
La fira de l’ensenyament d’Igualada té
per objectiu informar-te de tot allò que
necessites a nivell acadèmic: CFGM, CFGS,
universitat, màsters, postgraus, estudis a
l’estranger, etc. I sobre qualsevol temàtica
que t’interessi.
En aquesta nova edició trobaràs nous
estands d’informació i altres novetats.
Us hi esperem!!!
Més info a
www.igualadajove.cat
o tots els dubtes a la Kaserna.
Organitza: La Kaserna-Dept. de joventut
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SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL
mobilitza’t

NO DEIXIS ELS PLANS PER A L’ESTIU. CANVIA DE XIP AQUESTA TARDOR !!!
CAMPI QUI PUGUI
Vine a informar-te de quines possibilitats
tens per viure noves experiències durant tot
l’any: intercanvis internacionals, voluntariats de curta o llarga durada, projectes juvenils europeus, cursos d’idiomes i treball
a l’estranger...

Si vols conèixer l’opinió d’altres joves, pots mirar els vídeos
del Campi qui pugui de joves igualadins a l’estranger a:
www.igualadajove.cat/campi

Xavi Vives

Feina als EUA

Arnau Ponts

Amant dels viatges
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CORRESPONSALS

JOVES PER LA PARTICIPACIÓ
NOVA EDICIÓ DE JOVES
CORRESPONSALS 16/17

Et sona el
HoliBubbleFest ’16?

Aquesta i moltes altres són les activitats
que van organitzar els joves corresponsals
de la Kaserna del curs passat.
Si tens ganes de difondre informació
als teus instituts i d’organitzar esdeveniments a la teva ciutat, informa’t a
www.igualadajove.cat sobre els períodes d’inscripció per poder formar part
del grup de corresponsals d’aquest
nou curs.
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SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL
INFORMA’T JOVE

APUNTS JOVES

AGENDA D’OCTUBRE
CAMPANYA CONTRA EL BULLYING
LGTB “Per gustos, culs”
El grup de corresponsals de la Kaserna
15/16, format per joves de diferents instituts, han preparat la campanya contra el bullying per motius de LGTBifòbia i
es difondrà aquest curs 16/17.
Segueix-la amb #estimaladiversitat!

VXL !!! – VOLUNTARIAT
PER LA LLENGUA
La Kaserna a partir de l’octubre
serà punt d’informació del
Voluntariat per la llengua
El VxL facilita a totes les persones amb
coneixements bàsics de català que es volen
llançar a parlar-lo, que el puguin practicar
en un context real i distès amb una persona
que el parla habitualment.
SI VOLS SER UN/A VxL, vine a la Kaserna
i t’ho expliquem tot!!!
Organitzen: Vxl i SLC Igualada.
Col·labora: La Kaserna-Dept. Joventut

AGENDA NOVEMBRE-DESEMBRE
FIGUES I OUS 2016
El nou programa d’activitats de promoció de
la salut sexual i afectiva està a punt d’arribar.
Durant el mes de novembre i desembre pots
trobar tota la informació especialitzada per
resoldre i/o atendre tots els teus dubtes i
necessitats relacionats amb el teu entorn
afectiu i sexual que t’interessi.
Estigues al dia de les activitats a través
de les nostres xarxes socials!
Organitzen: Dept. de Sanitat i Salut Pública
Col.labora: La Kaserna-Dept. Joventut

#IMPULS 2017–PARTICIPACIÓ JUVENIL
US HEU QUEDAT AMB GANES
D’ORGANITZAR EL VOSTRE
PROJECTE?
VOLEU PARTICIPAR EN LA
NOVA EDICIÓ #IMPULS 2017?
Un any més, el Departament de Joventut
destina una part dels pressupostos participatius joves al projecte #IMPULS, en el
qual els joves esdeveniu protagonistes.
Si teniu ganes d’organitzar activitats gratuïtes per als joves d’Igualada, una nova
assemblea de pressupost participatiu
obrirà les portes a tots els joves que tingueu ganes de tirar endavant les vostres propostes. Entre tots/es es decidirà
quins projectes es realitzaran entre febrer
i juliol 2017.

Seguiu-nos a les xarxes per conèixer la nova
convocatòria de requisits per presentar les
vostres activitats.
Teniu temps entre l’OCTUBRE i el GENER 17.
+INFO:
www.igualadajove.cat\agenda-impuls
Us hi esperem!!!
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#AGENDAIMPULS16
Mira totes les activitats
que s’han fet durant
aquesta edició

#IMPULS 2016–RECULL ACTIVITATS

·Assemblea impuls
·Taller de gospel
·Varanasi
·Kuma
·Desperta el teu potencial
·HoliBubbleFest
·Igualada Philathropic Festival
·IM(PASSOS)
·Impressió i disseny 3D
·Arduino i mecatrònica
·Let’s Rock Igualada
...i moltes
altres activitats!

GRÀCIES #ESTIU JOVE 16
Cartell guanyador del concurs
Joves x la Creativitat 2016
Autora: Sarah Molano

GRàCIES
A
TOTHOM!!!

Des de l’Equipament Juvenil la
Kaserna volem agrair la feina de
totes aquelles persones i entitats
que han fet possible l’Estiu Jove
2016 amb la seva participació
desinteressada. Moltes gràcies
a tots i totes i fins a la propera!

L’EQUIPAMENT, LA KASERNA
La Kaserna és un equipament per als joves.
També és el Dept. de Joventut que treballa
per potenciar actuacions en els diferents
àmbits dels joves del nostre municipi.
Hi pots trobar espais i serveis, amb wifi gratuïta i suport de PC portàtils per realitzar-hi
tasques laborals i acadèmiques. Et podem
acompanyar en la cerca de feina, orientar-te en estudis, apuntar-te a activitats o
poder organitzar-les. Pots conèixer joves
amb projectes per compartir i participar-hi,
fer voluntariat , formar-te o resoldre dubtes si vols crear una associació o realitzar
un projecte, entre moltes altres coses.

L’equipament està
dividit en dues plantes:
PLANTA BAIXA
- Departament de joventut
Matins:
de dilluns a divendres
de 7.30 a 15 h
Contacte:
joventut@aj-igualada.net
93 804 18 01

- Punt d’informació juvenil
- Espai TIC

PRIMERA PLANTA

Matins:
de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h

- Regidoria de Joventut

Tardes:
de dilluns a divendres de 17 a 20 h
Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h
Contacte:
pij@aj-igualada.net
93 804 18 01

- Sales polivalents amb suport
de projector
- Espai d’aprenentatge digital
- Assessoria Laboral
- L’Ull, espai informal d’exposicions
- Connexió wifi gratuït

SAC DE RECURSOS
És un conjunt de recursos materials, econòmics i d’espais per a joves i entitats
sense ànim de lucre que organitzin, principalment, activitats per a infants i joves.

El Sac de Recursos d’espais

destinat a facilitar la gestió quotidiana de
les entitats o grups de joves no associats.
Es disposa de:
- Sales i espais per fer cursos de
formació, sales d’estudis, reunions
o trobades en grup.

El Sac de Recursos materials
dirigit a entitats sense ànim de lucre
Es disposa de:
- Equip de so
- Projector
- Màquina de xapes i d’imans
- Furgoneta

El Sac de Recursos econòmics

dirigit a entitats sense ànim de lucre
i al col·lectiu de joves no associats

Es disposa de:
- Petició de subvencions
- Pressupostos participatius #Impuls

CONCURS
joves x la creativitat 2017
ES TRASLLADA A LA TARDOR!!!

Esperem el teu disseny!

Segueix-nos a les xarxes
per consultar les noves bases
i terminis de presentació
+ info a:
www.igualadajove.cat
LA KASERNA – EQUIPAMENT JUVENIL
On som:
Trv. Sant Jaume s/n
08700 Igualada (BCN)
93 804 18 01
WIFI GRATUÏT

Quan ens hi pots trobar:
Matins: de dilluns a divendres
de 10 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres
de 17 a 20.30 h
Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h
kaserna@aj-igualada.net
www.igualadajove.cat

Amb el suport de:

Inscripcions obertes a partir
del 12 de setembre!!
/kasernajove
@igualadaJove
@igualadaJove

