
ZONA JOVE CAN BASSA
Espai assistit d'acompanyament acadèmic on rebràs les 
eines necessàries per millorar en els estudis. Recurs relacio-
nal on es faran accions i projectes a partir dels interessos i 
motivacions dels nois i noies que hi participeu.

Lloc  Centre Cívic Can Bassa (plaça Joan Oliver, 1)
Dates  Cada dimarts i dijous, del 8/10/2019 al 4/06/2020
Horari  De 17.30 a 19.30 h

Activitat gratuïta

Inscripcions al GRA, al web: www.grajove.cat 
i també presencials al Centre Cívic Can Bassa 
cada tarda de dilluns a divendres fins que 
s’acabin les places, tel. 93 870 62 03.
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A la tarda, som el teu EQUIP

Espais i projectes amb
identitat adolescent

Octubre 2019  - juny 2020

#Adolescències360

INSCRIPCIONS
Presencialment
GRA. Equipament juvenil
Plaça de l’Església, 8
De dilluns a dijous de 16 a 20 h 
(Oficina Jove, 1r pis)
El pagament s’efectua amb targeta de crèdit
Tel.: 93 842 66 84

Per Internet 
www.grajove.cat 
(part superior de la web a: «Inscripcions GRA»)
Pagament en línia amb targeta de crèdit

Fins quan?
Et pots inscriure fins a l’11 d’octubre de 2019 
(si és més tard d’aquesta data, 
pregunta si queden places)

Si tens dubtes... 
Truca al 93 842 66 84 
Per correu: gra@grajove.cat 
Per whatsapp: 620 655 001

Segueix-nos a les xarxes socials

           @grajove

ZONA JOVE ESPORTIVA
Espai relacional de participació esportiva per a no esportis-
tes. Participa-hi si vols posar-te en forma, mantenir-te vital i 
motivat. Es proposarà una roda d’esports en què vosaltres 
mateixos dissenyareu les activitats esportives per al grup, 
per practicar-les o mostrar-les en altres espais.

Lloc  Institut Antoni Cumella 
 (entrada pel pati c. Roger de Flor, 62)
Dates  Cada dilluns i dimecres, del 7/10/2019 a 3/06/2020
Horari  De 17.30 a 19.30 h
 
Activitat gratuïta

Inscripcions al Gra, al web: www.grajove.cat
i també presencials a l'Institut Antoni Cumella 
(durant els dies del taller).

AMB I PER A LES FAMÍLIES
Activitats per al proper curs:
DESCOBRIM EL CERVELL PER EDUCAR MILLOR 
Albert Lacruz - Novembre 2019
EDUCAR SENSE CRIDAR 
Alba Castellví - Maig 2020
ADOLESCENTS, MOVEM FITXA 
Roser Sallés - Febrer 2020
COM GESTIONAR LES PANTALLES AMB ELS ADOLESCENTS? 
ALCOHOL I TABAC, EN PARLEM? 
DIVERSITAT SEXUAL LGBTI+

ESPAI DE DEBAT EDUCATIU 
Espai participatiu de la comunitat educativa amb 
professionals d'infància i adolescència. Inscripcions a 
www.granollers.cat/debat

Si vols estar al corrent de les propostes, et pots inscriure 
per rebre la informació consultant l'enllaç següent:
http://www.granollers.cat/educacio/tallersfamilies
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L’ARREL - FÒRUM 
DE LES ADOLESCÈNCIES
Espai de participació ciutadana format per 40 nois i 
noies de 12 a 16 anys que representen els qui cursen 
secundària a Granollers, entitats de lleure, centres 
oberts i Escola Montserrat Montero.

Més informació
www.granollers.cat/arrel

Seguiu-nos a les xarxes socials 
            @arrelgrn Pensat per a nois i noies de 12 a 16 anys
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QUÈ ÉS L’ETCÈTERA?
Una proposta d’espais relacionals i projectes educa-
tius amb identitat adolescent, pensats per a nois i 
noies de 12 a 16 anys, en horari de tarda, a diversos 
equipaments de la ciutat.

IDENTITAT ADOLESCENT
Coneix i desenvolupa els teus interessos. El projecte 
Etcètera et vol acompanyar en accions de descober-
ta, participació i intercanvi d’opinions amb mirada 
oberta i crítica, a l’entorn de la cultura jove, els reptes, 
l’aprenentatge i el servei, el compartir amb els altres...

CONNECTATS AMB L’ENTORN
Activitats amb la implicació interna dels equipa-
ments, dels instituts i dels professionals. Durant l’acti-
vitat, es participarà activament en propostes que 
sorgeixin amb el barri o la ciutat.

AMB I PER A LES FAMÍLIES
Conjunt de propostes formatives o de debat educatiu 
per a famílies interessades en l’acompanyament 
social i educatiu dels seus fills i filles.

EXPRESSIÓ URBANA: 
CULTURA I DANSA HIP HOP
Projecte de creació artística. Si se’t mou alguna cosa dintre 
(del cos) quan sona un ritme hip hop, aquest és el teu espai! 
Desenvolupa el teu moviment i expressió artística, treu la 
teva personalitat i forma part del que serà la CREW amb 
més caràcter de la ciutat! 

Espai dinamitzat per Ana Celdrán, coreògrafa i educadora 
de dansa urbana, amb la participació puntual d’experts de 
les arts escèniques.

Lloc  Teatre Auditori de Granollers (C. Torras i Bages, 50)
Dates  Cada dimarts, del 8/10/2019 al 2/06/2020
Horari  De 17 a 19 h
Preu  63,86 €

DIBUIX URBÀ, IL·LUSTRACIÓ 
I LLENGUATGE VISUAL
Espai de creació d’històries dibuixades, personatges, identi-
tats i tot allò que t’imaginis... Un lloc on endinsar-te en un 
món creat per tu mateix amb tècniques i estils diversos, per 
aprendre a desxifrar els secrets de la comunicació artística. 
Projecte vinculat al dibuix urbà (urban-sketching), la il·lustra-
ció i al llenguatge visual.

Espai dinamitzat per especialista en il·lustració i disseny, amb 
la participació puntual d’experts del Museu de Granollers.

Lloc  Museu de Granollers (Anselm Clavé, 40)
Dates  Cada dimarts, del 8/10/2019 al 2/06/2020
Horari  De 17.30 a 19 h 
Preu  47,90 €

EDISON JOVE
Projecte vinculat al món del cinema pensat com a espai de 
creació, selecció i coneixement del món audiovisual amb 
activitats pensades i triades per vosaltres mateixos 
(videoart, curts, projeccions, youtubers, etc). També partici-
parem a la tria de pel·lícules per a joves que es projectaran 
al Cinema Edison.

Espai dinamitzat per Núria Nia, creadora visual i cineasta, 
amb el suport de l’Associació Cultural de Granollers.

Lloc  Cinema Edison (c. Joan Camps i Giró, 1)
Dates  Cada divendres de l'11/10/2019 al 5/06/2020
Horari  De 17 a 19 h 
Preu  61,80 €

CLUB DE MAKERS
Projecte vinculat a la metodologia STEM (ciència, tecnologia, 
enginyeria i matemàtiques) a partir de pràctiques amb 
programació, treball amb electrònica, robòtica, impressores 
3D, etc.

Espai dinamitzat per Joan Gil, especialista en STEM, amb la 
participació puntual d’experts.

Lloc  Centre Tecnològic i Universitari 
 (c. Mare de Déu de Montserrat, 36)
Dates  Cada divendres, de l’11/10/2019 al 5/06/2020
Horari  De 17.30 a 19 h 
Preu  43,26€

ESPAIS I PROJECTES
Dilluns Zona Jove Esportiva 

De 17.30 a 19.30 h

Zona Jove Can Bassa 
De 17.30 a 19.30 h

Dibuix urbà, il·lustració 
i llenguatge visual De 17.30 a 19 h 
Expressió urbana: cultura 
i dansa hip hop De 17 a 19 h

Zona Jove Esportiva 
De 17.30 a 19.30 h

Edison Jove De 17 a 19 h

Zona Jove Can Bassa 
De 17.30 a 19.30 h

Investiga amb la natura 
De 17.30 a 19 h

Dimarts

Dimecres

Dijous

Club de Makers De 17.30 a 19 h
Divendres

INVESTIGA 
NATURALMENT
Projecte d’investigació relacionat amb el medi ambient, el 
canvi climàtic, la conservació de l’entorn natural, la zoolo-
gia... per tal de construir una activitat conjunta per al Museu 
de Ciències Naturals com podria ser una exposició, una 
performance, un taller, etc.

Espai dinamitzat per Miquel Carandell, biòleg, amb la partici-
pació puntual d’experts en fotografia de natura, recerca o 
il·lustració científica.

Lloc  Museu de Ciències Naturals 
 (c. Palaudàries, 102)
Dates  Cada dimecres, del 9/10/2019 
 al 3/06/2020
Horari  De 17.30 a 19 h 
Preu  47,90 €


