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INSCRIPCIONS
Inscriu-te a qualsevol de les oficines del 
Patronat. 
 
Si tens menys de 16 anys, vine a l'Espai Jove 
.Nord (plaça de les Cultures)!

 

        @espaijove.nord

ABRIL 
-JUNY 
2019 
 A PARTIR DE 16 ANYS 
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Com ens afecta la menstruació? Parlem per 

conèixer a fons el nostre cos.

Dimecres 24 d'abril a les 18:30 h  
Gratuït! 

 
Com t'agrada viatjar?

Dilluns 27 de maig a les 18:30 h 
Gratuït!

Viatjar és molt car, sempre hem d’anar lluny... 

Mentida! Veurem quines formes tenim de viatjar 

a diferents preus i llocs que mai haguéssim 

imaginat. 



Ab
ril

Ensabona't!
Ens fem els nostres propis sabons, amb les aromes 

que ens agraden i essent respectuosos amb el medi 

ambient.
Dijous 25 d'abril, a les 18.30 h  

3 €

Vine i informa't de la programació 
especial per Sant Jordi!

Karaoke
Lloc per passar una bona estona i cantar les nostres 

cançons preferides amb els amics i amigues! 

Divendres 5 d'abril, a les 21 h fins la 
1 h de la matinada  

 Gratuït!

Circ

Els dies 2, 4, 9 i 11 d'abril, a les 19.30 h 
5€ dues sessions -  10€ tot el curs 

Taller on aprendrem a utilitzar diferents objectes per 

fer malabars i també a fer equilibris!

Fit Dance

Els dimecres 8,15, 22 i 29 de maig i els dimecres 
5, 12, 19 i 26 de juny, a les 19.30 h  

20€ maig i juny, 10€ per mes

Vols aprendre a ballar mentre fas esport? Aquí tindràs 
l’oportunitat, la dansa més moguda!

Ju
ny

Divendres  10 de maig a les 21 h 
Gratuït!
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Si t’agraden les sèries i vols passar una bona estona i 

comentar-ho amb els amics i amigues, vine a l’espai 

jove a veure uns quants capítols de Modern Family. 

 

Recicla't: Taller de percussió

T’agradaria aprendre a tocar un instrument? Tens 
objectes amb els quals no saps què fer? Vine al nostre 
taller de percussió, on et faràs el teu propi instrument 
amb objectes reciclats i aprendràs a tocar-lo. 

Els dies 18, 20 i 25 de juny, a les 18 h 
5€ dues sessions, 7.5€ tot el curs 

Divendres 14 de juny, a les 18.30 h 
 Gratuït!

Seriefòrum a la fresca

Et va agradar el seriefòrum? Doncs el repetim en versió 
estiu, a l’aire lliure podrem veure i comentar capítols 
de la sèrie Friends . 

Divendres 21 de juny, a les 21 h 
Gratuït!

Reuneix un equip, porta’ls a l’Espai Jove, i a jugar! 

Torneig 3x3 de futbol, més gols i més diversió que mai! 

Inscriu-te a l'Espai Jove .Nord

Torneig 3x3 futbol

Seriefòrum


