
MicroTeatre
8 M - Dia de

la dona

Dia: Dimarts, del 02|03|21 al 23|03|21.

Hora i lloc: de 18:30 h a 20:00 h. | On-line.

Preu: Gratuït (de 12 a 29 anys).

A càrrec de: Xavi Masó.

T’agradaria aprendre a tocar tots aquells 
temes que tant escoltes, però no saps 
per on posar-t’hi? O bé ja coneixes una 
mica el món de la guitarra, però voldries 
assentar unes bases per a aprendre 
millor pel teu compte? Apunta’t a 
aquest curs de 4 sessions i comença
a triomfar!

Obra de teatre de format reduït
(d’entre altres actuacions que es portaran 
a terme a la ciutat) per tal de tractar
i visibilitzar les violències de gènere, 
recalcant la necessitat de lluitar contra 
les desigualtats que afecten
la dona al dia a dia.

Curs d’iniciació
a la guitarra

EscapeRoom
de carrer

"El marxant d’art"

Hi ha hagut un ROBATORI d’unes importants 
pintures a Figueres i avui s’ha detingut una 
persona que podria tenir a veure amb la compra 
il·legal d’aquestes. La informació que posseeix i 
una estranya maleta codificada que suposada-
ment li ha facilitat el venedor...
Aprofita aquesta aventura per a passar-ho bé 
amb els teus, en aquest desafiant i enigmàtic 
EscapeRoom.
Inscripcions al web www.empordajove.cat.

DE L’OFICINA
JOVE DE

L’ALT EMPORDÀ

D’HIVERN

PROGRAMACIÓ

Dia: Diumenge 7 de març.

Hora i lloc: 12 h, Plaça de l’Ajuntament.
   Presencial.

Preu: Gratuït · Reserva d’aforament prèvia 
  (per telèfon).

A càrrec de: A Mossegades

Dia: Dissabte 20 de març.

Hora i lloc: tarda (consultar al web). 
   Presencial (Figueres).

Preu: Gratuït.

A càrrec de: Estrambòtic.

Dia: Dimecres, del 03|03|21 al 24|03|21.

Hora i lloc:  de 18:30 h a 20:00 h.
  Presencial | On-Line.

Preu: Gratuït (de 12 a 29 anys).

A càrrec de: Alba Bosch.

Vols aprendre a treballar el teu cos 
d’una forma conscient i activa?
A través d’aquest curs, l’Alba us 
ensenyarà com prendre consciència
de cada part del vostre cos, estirar-la
i enfortir-la per a sentir-vos millor.

Curs de
Ioga

orgànic
i actiu 



Dia: Dilluns i dimecres,
 del 25|01|21 al 24|02|21.

Hora i lloc: de 18:30 h a 20:30 h. | On-line

Preu: Gratuït (de 16 a 29 anys).

A càrrec de: Prestige Idiomes.

Curs de
Francès

A1.2

Curs de francès inicial per a assolir el 
nivell A1 amb l'objectiu de repassar 
gramàtica i conceptes bàsics i millorar 
en l’idioma per a desenvolupar-se dins 
d'entorns laborals i polivalents.

T’agrada la informàtica i la 
robòtica? Coneixes la infinitat de 
coses que es poden fer amb 
Arduino? Apunta’t a aquest curs i 
aprèn a programar amb Arduino 
per a realitzar des de robots amb 
rodes que lluiten, fins a daus 
digitals i sensors de pàrquings de 
cotxes.

Treballes en el món de l’hostaleria, el 
comerç, manipulant aliments o altres 
productes frescos? Et pot interessar 
disposar del certificat de Manipulador 
d’aliments.

Píndola formativa
Treu profit
al LinkedIn!

Curs
d’introducció
a l’Arduino

Dia: Dijous 18 de febrer.

Hora i lloc: de 18 h a 20 h. | On-line.

Preu: Gratuït (de 16 a 29 anys).

A càrrec de: Miguel Ibáñez.

Tens LinkedIn però mai has sabut com 
treure’n profit o cerques feina
i no saps per on començar?
O bé vols descobrir una altra manera 
de donar-te a conèixer al món laboral
i tenir un bon perfil a les xarxes?
Sigui com sigui, aprofita aquesta 
píndola per a donar una bona imatge
i trobar ofertes de feina abans que 
ningú!

Curs de
Manipulador
d’aliments

Atenció presencial

@AltEmpordaJove
@AltEmporda

jove

@Empordajove@empordajove
Tens qualsevol dubte sobre aspectes formatius, 
laborals, d’oci o salut? Vine a l’Oficina Jove i 
t’atendrem de manera personalitzada i específica. 
És aconsellable demanar cita prèvia a
aserra@altemporda.cat o bé trucant
al 972 67 37 28.

Dia: Dimecres

Hora: de 16 h a 18 h.

A càrrec de: Oficina Jove de l’Alt Empordà.

Dia: Dimarts,
 del 02|02|21 al 23|02|21.

Hora i lloc: de 18:30 h a 20:00 h. | On-line.

Preu: Gratuït (de 12 a 29 anys).

A càrrec de: EdukBits.

Dia: 6 i 13 de març al matí.

Hora i lloc: Treball autònom | On-line.

Preu: Gratuït (de 16 a 29 anys).

A càrrec de: Fundació Esplai – Mare de Déu
   del Mont.


