TIC formació
TIC serveis

Dimarts 18, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Durant tot el mes, de 19 a 20 h
Espai Jove Remolí

Suport TIC i multimèdia
• Ofimàtica: tots els dilluns
• Currículum creatiu: tots els dimecres
• Suport a la creació digital: divendres
Per a algunes de les activitats el participant ha de portar el seu ordinador portàtil
amb el programari instal·lat. Més informació al 93 372 97 06. No requereix inscripció
prèvia. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Esplujove tarda

Divendres 21, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Menú estiuenc
A l’estiu ens ve de gust menjar coses
fredes i lleugeres. Al Remolí prepararem
un menú d’estiu molt suculent.Taller dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reservar
plaça (*)

Esplujove tarda
(12-18 anys)

Organitza els teus favorits
amb Symbaloo
Recopila i organitza els teus favorits d’internet per a entrar-hi fàcil i ràpidament.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

Divendres 21, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí
Crear magatzems externs per no carregar el nostre ordinador al mateix temps
que mantenim els nostres arxius fora de
perill. Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal
reservar plaça (*)

Dijous 20, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Còctels d’estiu (+18)
Caipirinha, mojito, san francisco... i altres
còctels refrescants al taller que proposem
aquest mes! Vine i refresca’t! Taller dirigit a joves de 18 a 35 anys, cal reservar
plaça (*)
(*) Per formalitzar la inscripció a les
activitats pots fer-ho on-line al web
www.esplujove.net, trucant al 93 372
97 06 (de dll. a dv., de 17.15 a 21 h) o
enviant un correu electrònic a
jove.remoli@esplugues.cat indicant el
taller, nom i cognoms, edat i telèfon.

Crea les teves polseres
Vols aprendre a fer polseres per lluir-les
durant aquest estiu? Amb aquest taller
aprendràs a fer polseres de tota mena!
Dirigit a joves de 12 a 18 anys. Cal reservar plaça (*)
L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jovel
romandran tancats del 26 de juliol a
l'1 de setembre ambdós inclosos

Espai Jove Remolí
Pl. Blas Infante s/n • Tel. 93 372 97 06
jove.remoli@esplugues.cat
De dilluns a divendres, de 17.15 a 21 h

TALLER JOVE FORMATIU
Dimarts 25, de 18 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació
Xerrada: 'Com superar

l’entrevista de feina'

EXPOSICIÓ
Fins al 21 de juliol
De 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Esplugues joventut
Exposició per conèixer les oportunitats
que t’ofereix la regidoria de joventut com
a jove, així com dels equipaments joves
de la ciutat: Oficina Jove d’Emancipació i
Espai Jove Remolí.

Una vegada s’arriba
a l’entrevista de
feina, queda una
part important per
preparar-la, ja que
en poc temps temps
has de mostrar les
teves millors armes
per tal de convèncer
a l'entrevistador que
ets tú la persona indicada per aquest lloc
de feina.Dirigit a joves de 16 a 35 anys,
cal reservar plaça (*)
(*) Per formalitzar la inscripció a les
activitats pots fer-ho on-line al web
www.esplujove.net, trucant al 661
987 690 (de dll. a dv., de 17 a 20 h) o
enviant un c/e a jove.emancipacio@
esplugues.cat indicant el taller, nom i
cognoms, edat i telèfon.

Jocs de taula
A través dels jocs de taula es poden
fomentar i experimentar moltes aptituds
i sensacions. Vine a gaudir una bona
estona i aprèn noves maneres d’oci no
virtual. Dinàmica dirigida a joves de 12 a
18 anys.

Punt Temàtic
Google Drive i Dropbox

Dimarts 11, de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí

Dimecres 19, de 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí

Dinamitzacions
juvenils (12-18 anys)

Fins al 21 de Juliol
De 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí
De 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Viatgeteca
T’apropem
tota la informació que
necessites
per realitzar
els millors
viatges, escapades o excursions, amb recopilacions de la B-Travel. Informa-te'n!

Dilluns 17, de 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí

Cinema fòrum
Vine a veure un curtmetratge i a parlar
sobre les temàtiques que tracta! Dinàmica
dirigida a joves de 12 a 18 anys.

TALLER MOBILITAT
INTERNACIONAL
Dilluns 24,de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació
Taller:'Intercanvis juvenils:

una experiència per viure'
T'agradaria
conèixer a joves
d'altres països
i intercanviar
coneixements
i vivències
entorn d'una
temàtica social
concreta?
Els intercanvis
juvenils són l'oportunitat perfecta per
fer-ho! T’explicarem com pots participar
en aquest programa d’Erasmus+ finançat
per la Comissió Europea (amb el testimoni d’un/a participant de l’intercanvi
juvenil “Urban Culture” que es fa a la
comarca). Dirigit a joves de 16 a 30 anys,
cal reservar plaça (*)

viii nit
oriental
Vegeu +info al Dia a dia

TALLER OCI JOVE
Dimarts 18, de 19 a 21 h
Oficina Jove d’Emancipació

Taller de creps dolces i
salades!
La crep, de la cuina francesa, no se’ns
resistirà després d’haver fet aquest taller
de cuina per aprendre a realitzar creps
salades i dolces, i conèixer totes les opcions que ens dóna aquest plat tan bo!
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

Oficina Jove d'Emancipació
Casal de Cultura Robert Brillas
C. Àngel Guimerà, 36 • ✆ 661 987 690
jove.emancipacio@esplugues.cat
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h

E S P O R T S
Trobareu tota la informació dels partits que disputin les entitats esportives locals, cada cap de setmana
a l'apartat de "Esports-Competicions esportives-Partits cap de setmana" de l'Ajuntament d'Esplugues i més
concretament al següent link: http://www.esplugues.cat/ambits/temes/esports/competicions-esportives
Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents:
CEM Les Moreres
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet

Camp Municipal d'Esports Salt del Pi
Camp Municipal de Futbol El Molí
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