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Informació general
Les activitats de l’Equipament Juvenil la
Kaserna comprenen el període d’octubre
del 2017 al març del 2018 .
Les activitats s’adrecen a joves d’11 a 25
anys. Pot haver-hi alguna excepció, que ja
està senyalitzada en la mateixa activitat.

INSCRIPCIONS ONLINE
Dates: Les inscripcions de les activitats es
realitzaran a partir del 14 de setembre
a les 10 h del matí
a www.igualadajove.cat
Places limitades

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

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

INFORMACIÓ
Equipament juvenil
La Kaserna-Dept. de Joventut

Lloc: Equipament juvenil La Kaserna

Trv. Sant Jaume s/n Igualada
93.804.18.01

Dept. de Joventut.

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

kasernajove
@igualadajove

S’ofereix un punt de suport informàtic
per tramitar les inscripcions online

Horari

SEGUEIX-NOS:

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

@igualadajove

Activitats

octubre
març’18

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

REPÀS

Servei dirigit a joves d’ESO amb assessorament pedagògic

Del 9 d’octubre al 14 de desembre
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous
de 17.15 a 18.45 h
(2 dies per setmana)

I si busques professor/a particular per a
PRIMÀRIA, ESO, BATX., UNIVERSITAT
consulta la nostra cartellera de repàs online!

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 2017

Dimarts del 17 d’octubre al 7 de novembre o
dijous del 19 d’octubre al 9 de novembre

+ info: www.igualadajove.cat
De 5 a 6 h, de 6 a 7 h o de 7 a 8 de la tarda.

Preu: 20 €

ESPAI DE DEURES-B
Servei dirigit a joves d’ESO amb assessorament pedagògic

Del 8 de gener al 14 de juny
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous
de 17.15 a 18.45 h
(2 dies a la setmana)

Cal inscripció prèvia.
Les places són limitades.
Preu: 25 €

TÈCNIQUES - B

de febrer a març 2018

Dimarts del 6 al 27 de febrer o
dijous del 8 de febrer a l’1 de març
De 5 a 6 h, de 6 a 7 h o de 7 a 8 h de la tarda.

Preu: 45 €
Cal inscripció prèvia.
Les places són limitades.
Preu: 25 €

Activitats

desembre
gener’18

SALA D’ESTUDI NOCTURNA
A la biblioteca central d’Igualada

La Biblioteca i el Departament de Joventut
volen donar servei als estudiants a partir
dels 16 anys que cerquen un lloc estable
per a l’estudi, per això posen a disposició
una sala de la Biblioteca, en horari de cap de
setmana i nocturn.

HORARI D’OBERTURA

DESEMBRE 2017
Dissabtes: 16, 23 i 30 de 16 a 00.00 h
Diumenges: 17 de 10 a 13.30 h i de 16 a 00.00 h

GENER 2018
Dissabtes: 13 i 20 de 16 a 00.00 h
Diumenges: 14 i 21 de 10 a 13.30 h i de 16 a 00.00 h

· A partir dels 16 anys
· Accés amb DNI
· Amb connexió Wi-Fi
· No hi haurà servei de Biblioteca,
només sala d’estudi.
· Aforament limitat

Organitzen:

						
				

Més Info:
kasernajove
					
@igualadajove

Activitats

octubre
març’18

LA KASERNETA

Tallers per a joves d’11 a 15 anys

Tallers gratuïts. Places limitades. Cal inscripció prèvia.

Lloc: la Kaserna

Aprenentatge digital i artístic
taller
CREACIÓ DE PERSONATGES 3D

taller
YOUTUBER

taller
DIBUIX MANGA

Vols aprendre a crear i a dissenyar models 3D
de personatges? Aprèn-ne les tècniques per
poder aplicar-les als videojocs.

Aprèn a crear el teu canal de Youtube i
Twitch. En aquest curs aprendràs a gravar
els continguts, editar els teus vídeos i
pujar-los al teu canal. També aprendrem a
fer retransmissions en directe (Streaming
utilitzant Twitch)

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

Del 6 d’octubre al 26 de gener

GRUP A

Del 3 d’octubre al 30 de gener
Els divendres de 17.30 a 18.45 h
Del 2 de febrer al 8 de juny

Els dimarts de 17.30 a 18.45 h

Els divendres de 17.30 a 18.45 h
GRUP B

Del 6 de febrer al 5 de juny
Els dimarts de 17.30 a 18.45 h

Activitats
LA KASERNETA

Tallers per a joves d’11 a 15 anys

Relaciona’t
ESPAI DE TROBADA
Cada tarda de 17h a 20h, la Kaserna us espera per fer trobada de joves!!
Accés lliure, wifi gratuït de l’equipament,
espais per a realitzar les activitats en grup,
com activitats de dibuix, ball, exposicions,
projeccions audiovisuals ... i com sempre,
totes les vostres propostes!!
Ens retrobem al setembre!!

octubre
març’18

Tallers gratuïts. Places limitades. Cal inscripció prèvia.

Lloc: la Kaserna

Esportitza’t
FUTBOL SALA

MULTIESPORTS

T’agrada el futbol sala? Apunta-t’hi i gaudeix de
l’esport a l’hora que treballes valors com el treball
en equip, el respecte, l’esforç i el compromís.

T’agraden els esports i vols conèixer i practicarne diferents opcions? Apunta’t al Multiesports
de la Kaserna!

Del 3 d’octubre al 5 de juny

Del 5 d’octubre al 7 de juny

Els dimarts de 17.30 a 19 h

Els dijous de 17.30 a 19h

Activitats

octubre
març’18

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 +18 anys
CURS DE PREMONITORS/ES
SETMANA SANTA-KASERNA

CURS D’INICIACIÓ A TÈCNIC ESPORTIU
(CIATE): BLOC COMÚ

Del 26 al 29 de març

Del 26 al 29 de març

de 9 a 14 h

de 9 a 13 h

Preu: 47 €

Inscripcions: Online
a www.ceanoia.cat

Joves nascuts del 2000 al 2003
Inscripcions fins al 12 de març.
Les places són limitades i s’acceptaran per
rigorós ordre d’inscripció.

CURS DE MONITORS/ES DE LLEURESEMIINTENSIU -SETMANA SANTA
Dissabtes del 3 al 24 de març i del 7 al 28
d’abril i dies laborables de Setmana Santa
del 26 al 29 de març
de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
Preu: 240€

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

Inscripcions: A partir del 15 de gener a
ATLAS- c/ Virtut, 22,1r - Igualada
en horari de 9 a 13 h

Organitza: Equipament Juvenil la Kaserna.
Organitza: ATLAS-fundació Sociocultural

Servei d’informació juvenil

octubre
març’18

EL PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
Posem al teu abast tota la informació que et
pugui interessar: formació, oci i lleure, mobilitat
internacional, avantatges per viatjar a low cost...
També t’oferim orientació laboral, inscripció a la
Garantia Juvenil, tramitació de carnets (alberguista,
ISIC i ITIC), suport a la participació juvenil, cartelleres
per compartir 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
Comença el curs escolar i com cada any ens
desplacem a diferents centres d’Igualada per
portar la informació més a prop teu.
Vine al punt del KDM a les hores del pati on,
a més a més de poder-te informar sobre les
activitats i els esdeveniments que hi ha a
Igualada, també hi podràs consultar material
informatiu sobre molts temes!

Servei d’informació juvenil

octubre
març’18

LABORAL

ORIENTACIÓ LABORAL I FORMATIVA

GARANTIA JUVENIL, APUNTA-T’HI!

CARTELLERA D’OFERTES LABORALS

Un servei que diàriament t’ajudarà a prepararte 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 29 anys i no estàs treballant ni
estudiant, la Generalitat t’ofereix la possibilitat de
fer formació i pràctiques a mida per tal de facilitar
la teva inserció al món laboral o acadèmic.

Cada dilluns actualitzem les ofertes d’Igualada i
comarca per facilitar-te la recerca!
Pots accedir-hi a: igualadajove.cat
(Informa’t – Ofertes de feina)

Vine i apunta-t’hi a la Kaserna.

A més, si estàs buscant feina i vols visualitzar-te
o que t’arribin ofertes, pots apuntar-te a les diferents cartelleres online de la Kaserna:

kasernajove

CARTELLERA DE CANGURS
CARTELLERA DE
PROFESSORS DE REPÀS
BORSA DE PROFESSIONALS
DEL LLEURE I EL MÓN SOCIAL
+INFO A LA KASERNA

Servei d’informació juvenil
ACADÈMIC
SERVEI D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA
T’oferim orientació per iniciar, ampliar o
encaminar la teva formació, així com informació
diversa sobre els diferents itineraris, proves i
actualitzacions del món acadèmic i professional.
Explica’ns el teu dubte i demana hora!

ASSESSORAMENT I SUPORT EN
LA TRAMITACIÓ DE BEQUES 2018
Posem al teu abast aquest servei per orientar-te
i ajudar-te si vols tramitar la teva beca d’estudis.
Els dilluns de 17.15 a 19.15 h
Els dimecres de 10 a 11 h
Els dijous de 17.15 a 19.15 h
Del 4 de setembre al 19 d’octubre
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.

AGENDA DE FEBRER
VII FIRA DE L’ENSENYAMENT
IGD 2018
La Fira de l’Ensenyament té com a objectiu
orientar els joves i les famílies en les diferents
opcions acadèmiques,
perquè disposin
d’informació per decidir i encertar el seu futur
camí acadèmic i professional. En aquesta nova
edició trobaràs nous estands sobre CFGM, CFGS,
graus universitaris, màsters, postgraus, estudis a
l’estranger, orientació personalitzada....
23 i 24 de febrer de 2018
a l’Escorxador d’Igualada
Si vols informar-te, orientar-te i resoldre dubtes
sobre el teu futur no ho dubtis. Vine i encerta el teu
camí! Us hi esperem!!!
Més info a:
www.igualadajove.cat
Organitza: La Kaserna-Dept. de joventut

octubre
març’18

Servei d’informació juvenil
MOBILITZA’T
Orientació internacional

L’ESTIU S’ACABA, PERÒ ELS PLANS NO!
SI TENS GANES DE VIURE NOVES EXPERIÈNCIES,
NO DEIXIS ESCAPAR CAP OPORTUNITAT!!!
CAMPI QUI PUGUI

WELCOME MEETING

Vine a informar-te de quines possibilitats tens
per viure noves experiències en funció dels
teus interessos.
T’agradaria ser voluntari de curta o llarga durada, participar en projectes juvenils europeus,
fer pràctiques, estudiar o treballar a l’estranger,
viatjar de forma alternativa i low cost?
Descobreix el ventall de possibilitats disponibles!!

Coneixes algú que acabi d’arribar a Igualada
per ser au-pair o assistent lingüístic? Digues-li
que s’apropi a la Kaserna, on prepararem una
benvinguda per a joves internacionals! També li
explicarem com podrem orientar-lo en aquesta
nova experiència!

Si vols conèixer les experiències a l’estranger
de joves igualadins o tenir més informació
sobre diverses oportunitats, consulta:
www.igualadajove.cat/campi

I si ets igualadí i t’agradaria conèixer joves d’altres països... tu també hi estàs convidat!
10 d’octubre a les 20 h
Lloc: La Kaserna
A càrrec del Servei d’Informació
Juvenil de la Kaserna

octubre
març’18

Servei d’informació juvenil
CORRESPONSALS
Joves per la participació
NOVA EDICIÓ DE JOVES
CORRESPONSALS 17/18
Si t’agrada difondre informació als teus instituts
i organitzar esdeveniments a la teva ciutat,
informa’t a www.igualadajove.cat i a les nostres
xarxes socials, sobre els períodes d’inscripció
per poder formar part del grup de corresponsals
d’aquest nou curs.
Vols conèixer millor el projecte? Consulta la
nostra pàgina per saber quines activitats han
organitzat altres anys!

octubre
març’18

Servei d’informació juvenil

octubre
març’18

INFORMA’T JOVE
AGENDA NOVEMBRE

AGENDA DESEMBRE

FIGUES I OUS 2017

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES-25 N

CONCURS DE PORTADES PER
LA IGUALTAT DE GÈNERE

Nova edició de la campanya Figues i Ous 2017.
Durant tot el novembre 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.

Cada any s’organitzen diverses activitats en
commemoració al 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra
les dones. Segueix les xarxes socials per consultar el programa d’actes d’aquest any!

Torna el Concurs de portades per la igualtat de
gènere, a través del qual s’escull la imatge gràfica de l’agenda d’actes de commemoració del 8
de març, Dia Internacional de les Dones.
Si t’agrada el disseny i la creativitat, apunta’t
al concurs!

Estigues al dia de les activitats a través de les
nostres xarxes socials!

Coordina: Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

Organitzen: Dept. de Sanitat i Salut Pública.
Col·labora: La Kaserna-Dept. de Joventut.

Al Punt d’Informació juvenil de la Kaserna
també ens pots consultar tots els dubtes que
tinguis per resoldre les teves inquietuds!!

Vine presencialment o per xarxa a
kasernajove

Mira el vídeo Figues i Ous 2016 a

Entrega d’obres:
a partir de l’1 de desembre.
Es poden consultar les bases
del concurs a www.micod.cat
Organitza: Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

#impuls 2017–par ticipació juvenil
PROGRAMA D’ACTES

setembre
octubre’17

#agendaimpuls #participa @igualadajove
Activitats gratuïtes organitzades amb pressupost participatiu jove i el suport del Departament de Joventut

DINÀMIQUES APLICADES
A LES ARTS ESCÈNIQUES

SURREAL PHOTO IGUALADA

YAAKARO
DOCUMENTAL SOBRE GÀMBIA

Teatre, dansa, creativitat... Aprèn jugant

Exposició de fotos col·lectiva sobre
temàtica surrealista

Projecte de sensibilització sobre Gàmbia
Segueix-los a /yaakaro @yaakaro

Del 5 al 8 de setembre, de 10 a 13 h
a la Kaserna
Inscriu-t’hi enviant les teves dades a
impulsjoves@gmail.com

Envia les teves fotografies a
surrealphotoigd@gmail.com
fins al 15 de setembre.
Les fotografies seleccionades s’exposaran del
6 al 29 d’octubre

Organitza Nil Solé.

VIU LA NATURA IGUALADINA
Activitats al medi natural
30 de setembre
· Semice
· Gimcana fotogràfica
· Anellament d’ocells
1 d’octubre
· Semice
· Guardià de les llavors
Inscriu- t’hi enviant les teves dades a
impulsjoves@gmail.com i indicant l’activitat
en la qual t’agradaria participar.
Organitza Adrià Solé.

al Museu de la Pell d’Igualada.
Organitza Carolina Osorio amb la col·laboració
de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada.

FUTURE DAYS IGUALADA

Organitza col·lectiu de joves Yaakaro

IMATGES CONTRA L’ASSETJAMENT
Curtmetratge gravat per joves per parlar sobre la
realitat de l’assetjament escolar.
El càsting per participar-hi tindrà lloc el dissabte 2 de setembre de 10 a 13 h
a la Kaserna.

Festival de música electrònica
Organitzen joves de l’associació Coopera’t.
23 de setembre a partir de les 18 h a l’espai
de la Cotonera
Organitzen Alfonso Pozo, Pol Tort i Jordi Rica.

desembre
febrer’18

NOVA EDICIÓ #IMPULS 2018
US HEU QUEDAT AMB GANES
D’ORGANITZAR EL VOSTRE
PROJECTE?
Un any més, el Departament de Joventut destina una
part dels pressupostos participatius joves al projecte
#IMPULS , en el qual els joves n’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 i les joves que
tingueu ganes de tirar endavant les vostres propostes.
Entre tots/es es decidirà quins projectes es realitzaran
entre febrer i octubre 2018.
Termini de presentacions de projectes
Del 4 de desembre del 2017
al 23 de gener del 2018
Data de l’assemblea
Dissabte 10 de febrer 2018
+INFO
www.igualadajove.cat\agenda-impuls

Us hi esperem!!!

Gràcies #estiu jove 17

Des de l’Equipament Juvenil la Kaserna volem
agrair la feina de totes aquelles persones i
entitats que han fet possible l’Estiu Jove 2017
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 organitzarles. 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

PRIMERA PLANTA
-Punt d’informació juvenil
-Espai TIC

-Regidoria de Joventut
-Sales polivalents amb suport

Matins:
de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h
Tardes:
de dilluns a divendres de 17 a 20 h

de projector
-Espai d’aprenentatge digital
-L’Ull, espai informal d’exposicions

Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h
-Connexió wifi gratuït
Contacte:
pij@aj-igualada.net
93 804 18 01

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

El Sac de Recursos materials

El Sac de Recursos econòmics

destinat a facilitar la gestió quotidiana de
les entitats o grups de joves no associats.

dirigit a entitats sense ànim de lucre

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

Es disposa de:
-Sales i espais per fer cursos de
formació, sales d’estudis, reunions
o trobades en grup.

Es disposa de:
-Equip de so
-Projector
-Màquina de xapes i d’imans
-Furgoneta

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

Segueix-nos a
www.igualadajove.cat

No deixis de seguir #agenda+16, un seguit
d’activitats per a Joves a partir de 16 anys que es
realitzaran durant tota la tardor i l’hivern 2017-2018

LA KASERNA –EQUIPAMENT JUVENIL
On som:
Trv. Sant Jaume s/n
08700 Igualada (BCN)

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

Inscripcions online obertes a
partir del 14 de setembre!!!
/kasernajove
@igualadaJove

93 804 18 01
WIFI GRATUÏT

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

Amb el suport de:

@igualadaJove

