TALLERS DE PRIMAVERA A CAN XIC 2019
• Prioritat per a joves de 14 a 35 anys de Viladecans.
• Inscripcions a jovesviladecans.cat o presencialment a Can Xic.
• El pagament anticipat és vàlid només si es fa set dies abans del dia
d’inici del curs o taller.
LA INTERSECCIONALITAT COM A MOTOR DE CANVI
Dates: del divendres 3 de maig al 28 de juny.
Horari: de 18 a 19.30 h.
A càrrec de Mireia Bazuelo, Aisha Mhassani i Sara El Khadiri.
Preu: gratuït.
Places: 15. Per a joves de 12 a 16 anys prioritàriament.
Taller inclusiu. Has sentit parlar del masclisme, bullying, xenofòbia, feminisme,
racisme, violència de gènere…? Creus que podem canviar les coses? Vine a
trencar estereotips a través del joc!
INTERCANVIS JUVENILS D’ERASMUS+ EN L’ÀMBIT CULTURAL
Data: dimarts 14 de maig.
Horari: de 18 a 19.30 h.
A càrrec de Vero Peral, assessora de mobilitat internacional del Baix Llobregat.
Preu: gratuït.
Places: 15.
S’hi
proporcionaran
recursos
sobre
la
recerca
de
projectes
d'intercanvis juvenils de temàtiques culturals finançats pel programa
Erasmus+, i s’hi donaran consells pràctics de com fer el CV Europass i la carta
de motivació.
També hi tindrem l’oportunitat d’escoltar el testimoni d’un/a altre/a jove
que ha participat en un intercanvi juvenil d'aquest tipus.
COM PUC TRAMITAR LA PREINSCRIPCIÓ A CICLES FORMATIUS DE
GRAU MITJÀ?
Data: dijous 16 de maig.
Horari: 1r torn, de 17 a 18 h, i 2n torn, de 18.15 a 19.15 h.
A càrrec d’Isabel Ochoa, informadora del Punt d’Informació Juvenil de
Viladecans.
Preu: gratuït.
Places: 4 per torn.
Si t'estàs trencant el cap intentant emplenar la teva preinscripció i no te'n surts,
no li donis més voltes, vine a Can Xic i t'ajudarem a tramitar-la. Cal portar el
DNI o NIE, el codi d’identificació de l’alumne i la nota de l’expedient acadèmic
que et facilitarà el centre educatiu on estudies.
CREA EL TEU PROPI RÈTOL LLUMINÓS
Dates: els dimecres 22 i 29 de maig.

Horari: de 18.30 a 20.30 h.
A càrrec de Valentín Ojeda, tecnòleg de la Fundació Ciutat de Viladecans.
Preu: 10 euros (material inclòs).
Places: 8. Inscripció oberta fins el 13 de maig.
Construeix el teu propi rètol retroil·luminat per endur-te’l a casa i experimenta
les possibilitats de creació i coneixements que t’ofereix un Fab Lab.
INICIACIÓ AL GRAVAT I L’ESTAMPACIÓ
Data: dissabte 25 de maig.
Horari: d’11.30 a 13 h.
A càrrec de Natàlia Rull i Guillem Esteve.
Preu: 4 euros (2 euros amb pagament anticipat).
Places: 12.
Taller inclusiu. Les persones inscrites hauran de portar al taller una samarreta
de color blanc o, en el seu defecte, de color clar.
BUSCAR FEINA A L’ESTIU
Data: dilluns 27 de maig.
Horari: de 17.30 a 19 h.
A càrrec de Luís Miguel, referent d’ocupació juvenil a Viladecans.
Preu: gratuït.
Places: 12.
Si estàs pensant en buscar feina per a l’estiu i necessites algunes indicacions,
eines o consells, no dubtis en apuntar-t’hi. T’ajudarem!
IMPROTEAM
Dates: els dissabtes de l’1 al 29 de juny.
Horari: d’11 a 12.30 h.
A càrrec de Maga.
Preu: 4 euros (2 euros amb pagament anticipat).
Places: 15.
Teatre improvisat per potenciar la gestió de les emocions individuals, des del
respecte al procés i temps de cada participant, i fomentant habilitats socials
que engloben la capacitat de comunicar-se i de ser assertiu.
LITOGRAFIA
Data: dissabte 8 de juny.
Horari: d’11 a 12 h.
A càrrec d’ACTIVIJOC.
Preu: 6 euros (4 euros amb pagament anticipat).
Places: 25.
Taller participatiu per aprendre a realitzar litografies, una tècnica artesanal per
a l’obtenció i duplicació d’obres artístiques.

