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VOLS PROVAR I DESCOBRIR NOVES 
PASSIONS, HOBBIES I DESENVOLUPAR 
HABILITATS PERSONALS I SOCIALS EN 
UN AMBIENT RELAXAT?  ARA ÉS LA TEVA!

Aquesta és la primera edició de les Píndoles 
Alternatives adreçades a joves que vulguin 
fer un tastet introductori a les propostes 
d’aprenentatge que aquí es plantegen amb 
l’objectiu d’obrir portes i crear oportunitats.

Per inscriure-us heu 
d’entrar a l’enllaç:

https://bit.ly/36GXI0V



1. INTRODUCCIÓ A L’ORGANITZACIÓ I 
DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS DE JOC

Aquest taller treballarà l’actitud lúdica: la manera d’encarar la 
dinamització d’activitats de joc, els diferents models organitza-
tius d’activitats de joc, el rol del dinamitzador en funció de dife-
rents tipologies d’activitats de joc i els aspectes tècnics vinculats 
a l’organització d’activitats de joc.

Quan: Dijous 16 de juliol, de 17h a 21h
On: Aula Magna del Casal
Preu: 8€
Data límit per inscriure’s el 6 de juliol de 2020



2. L’AVENTURA D’ESCOLTAR

En aquest taller farem exercicis i jocs de comunicació integral, 
verbal i no verbal, per ajudar-nos i recrear la nostra relació a 
tots els nivells, pràctiques d’aprenentatge de l’escolta, dinàmi-
ques d’escolta del nostre entorn i les possibilitats que ens ofe-
reix.

Quan: Dilluns 20 i dimecres 22 de juliol, 
de 17h a 21h
On: Aula Magna del Casal
Preu: 16€
Data límit per inscriure’s 
9 de juliol de 2020



3. CUINA PER A ESTUDIANTS

Menjar bé i cuinar poc, aquesta és la recepta que molts bus-
quem. Si t’independitzes en breus o ja ho has fet i vols aprendre 
alguns trucs per millorar els resultats de les teves incursions a la 
cuina, aquest és el taller que busques. De manera senzilla i ràpi-
da aprendrem tècniques culinàries que ens seran molt útils per 
garantir una bona alimentació.

Quan: Divendres 4 de setembre, de 17h a 20h
On : Espai Km 0
Preu: 6€
Data límit per inscriure’s el 27 d’agost de 2020



4. LIDERATGE I COMUNICACIÓ: INFLUÈNCIA, 
PERSUASIÓ I RELACIÓ PELS JOVES

En un món dinàmic, canviant i amb un nivell d’incertesa impor-
tant, cal adquirir i desenvolupar una sèrie de competències i 
habilitats per fer front als grans reptes d’avui. Aquest taller té 
l’objectiu de fomentar habilitats de coaching pel lideratge i co-
municació eficaç en els àmbits on els joves es puguin relacionar 
a nivell personal i/o professional. De manera vivencial cada per-
sona integrarà el seu aprenen

Quan: Dissabtes 5 i 26 setembre i 
17 d’octubre, de 9,30h a 13,30h
On : Aula Magna del Casal
Preu: 18€
Data límit per inscriure’s 
el 27 d’agost de 2020



5. INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA DIGITAL

T’agradaria aprendre els coneixements bàsics per iniciar-te al 
meravellós món de la fotografia? 
Avui dia tenir una càmera fotogràfica és més assequible: com-
pacta, DSLR o brigde, gairebé tots tenim una màquina per 
realitzar imatges increïbles. Però la fotografia digital no s’obté 
només amb prémer un botó. El secret per aconseguir una bona 
imatge, és una perfecta combinació entre elements com l’expo-
sició, composició, color i edició. En aquest taller aprendràs els 
paràmetres bàsics per a combinar aquests elements i treure-li 
un major profit als teus equips. Professionals del sector com 
Xavi Drago, Núria Ferré, Pau Buera i David Pujol ens compar-
teixen les seves influències i tècniques per desenvolupar un bon 
resultat.
Material necessari per a assistir al taller: Una càmera que ens 
permeti treballar amb format manual (rèflex, bridge o compac-
ta), preferiblement amb gravació amb vídeo i un ordinador amb 
el programa d’edició Adobe Photoshop.

Quan: Divendres 18, 25 de setembre i 2 d’octubre, 
de 18,30h a 20,30h
On: Aula Magna del Casal
Preu: 12€
Data límit per inscriure’s el 9 de setembre de 2020



6. TALLER D’AUTODEFENSA. NO ÉS NO!

“Prou!”, “No vull!” Són frases que marquen límits. Què passa 
quan aquests límits no són respectats? Com gestionem la por?
Aquest taller pretén dotar d’eines per posar límits verbals i cor-
porals posant èmfasi en el nostre cos i les nostres emocions, 
treballant especialment com mantenir la calma en situacions en 
què ens pot guanyar la por.

Quan: Dissabtes 19 de setembre, 3 i 24 d’octubre, de 10h a 12h
On: Pavelló Poliesportiu
Preu: 12€
Data límit per inscriure’s el 9 de setembre de 2020



7. LET’S CHAT IN ENGLISH!

Taller per millorar les competències orals en llengua anglesa al 
voltant d’una pràctica tan “british” com prendre un te conver-
sant al voltant de temes d’actualitat. Per a participar en aquest 
taller es requereix com a mínim un nivell mitjà d’anglès oral.

Quan: Dijous 24 de setembre, 8 i 22 d’octubre, 5 i 19 de 
novembre, de 19h a 20,15h
On: Aula Magna del Casal
Preu: 12,5€
Data límit per inscriure’s el 16 de setembre de 2020



8. INTRODUCCIÓ AL LETTERING: 
DESENVOLUPA LA TEVA CREATIVITAT

Tens ganes d’iniciar-te al món del dibuix de lletres?
Aquest és un taller de caràcter pràctic on aprendrem a dibuixar 
lletres seguint els principis bàsics del ritme, l’espaiat, l’estructu-
ra i la llegibilitat.
No són necessaris coneixements previs en il·lustració, cal·ligra-
fia o tipografia. Els materials els posem nosaltres, no pateixis! Tu 
només necessitaràs portar moltes ganes de practicar, aprendre 
i endinsar-te en el món de les lletres!

Quan: Dissabtes 7, 21 de novembre i 12 de 
desembre, de 10h a 12h
On: Aula Magna del Casal
Preu: 12€
Data límit per inscriure’s el 29 d’octubre de 2020



9. TALLER DE SABONS I PRODUCTES DE 
CURA PERSONAL

Vols fer els teus propis sabons i productes de cura personal? 
Si és així aquest és el teu taller. Aprendràs a fer pasta de dents, 
gel per a l’acne i diferents tipus de sabons naturals.
Material necessari per a assistir al taller: 1 o 2 productes de cura 
personal que tinguis a casa, per analitzar-ne els ingredients.

Quan: Dissabtes 14, 28 de novembre i 
19 de desembre, de 10h a 12h
On: Espai Km 0
Preu: 12€
Data límit per inscriure’s 
el 5 de novembre de 2020



AMPOSTAJOVE

El Servei d’Informació Juvenil d’AmpostaJove ofereix infor-
mació i orientació sobre àmbits generals d’interès per als i les 
joves: equipaments, activitats, tallers, cursos, agenda cultural, 
participació, voluntariat, recerca de feina, etc. 
També ens pots demanar informació sobre la programació 
d’activitats (concursos, tallers, activitats...), i tots els tràmits: 
inscripcions, reserves d’espai, obtenció de carnets... 
Però si el què necessites és un assessorament més específic 
sobre formació, treball, habitatge, salut, mobilitat o associacio-
nisme pots demanar informació sobre les diferents assessories 
i reservar la teva hora.

Segueix-nos
 www.ampostajove.cat
 joventutamposta
 Joventut Amposta
 JoventutAmposta

 joventut@amposta.cat
 El Casal: Carretera Simpàtica, 6



CONNECTA AMB NOSALTRES PER 
WHATSAPP 

Aquest és un nou canal de comunicació entre Amposta Jove i 
tots els i les joves de la ciutat. 

COM APUNTAR-SE?
Per poder rebre informació has de seguir els següents passos:

1. Grava el númerode telèfon 649872409 als teus contactes del 
teu mòbil amb el nom de “Amposta Jove”, pots descarregar el 
nostre logo per si vols assignar-nos una imatge. 

2. Envia’ns un missatge a través de Whatsapp dient que vols 
rebre informació.

3. T’enviarem un missatge dient que ja t’hem inclòs i a partir 
d’aquell moment ja podràs començar a rebre informació.

COM DESAPUNTAR-SE?
Només cal que ens enviïs un missatge dient que vols donar-te 
de baixa i t’esborrarem de la llista.



COM FUNCIONA?

1. És un canal de comunicació on 
rebreu informació d’interès.

2. Podreu utilitzar el canal per 
demanar informació i 
realitzar consultes. 
Les respostes es donaran 
sempre dins l’horari del 
Servei d’Informació 
Juvenil. 

Si t’apuntes, has de 
saber que no et 
posarem en cap grup 
de Whatsapp i ningú 
podrà accedir al teu 
número de telèfon.




