CAN XIC
Telèfon 93 647 00 24
canxic@viladecans.cat
TALLERS I CURSOS DE PRIMAVERA 2020
• Prioritàriament per a joves de 14 a 35 anys de Viladecans.
• Inscripcions a jovesviladecans.cat o presencialment a Can Xic.
VIATGES LOW COST
Dates: dimarts 28 d’abril.
Horari: de 18 a 19.30 h.
A càrrec de: Vero Peral, assessora de mobilitat internacional.
Preu: gratuït.
Places: 12.
Tens ganes de viatjar i gastar només allò indispensable? Recursos per trobar
transport internacional i local low cost, allotjament alternatiu, WWOOFing,
Workaway, HelpX, les app per moure's, menjar econòmic, descomptes…
Descobreix com fer-ho possible!
DISSENY DE MODEL DE NEGOCI AMB CANVAS
Dates: dijous 7 de maig.
Horari: de 18.30 a 19.30 h.
A càrrec de: Carol Romay, tècnica d'Empresa i Emprenedoria.
Preu: gratuït.
Places: 12.
Aprendràs a utilitzar el teu model de negoci a partir del model Canvas: proposta
de valor, relació amb el clients, activitats clau, recursos clau, fonts d'ingressos,
etc.
TRAMITAR LA PREINSCRIPCIÓ A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Dates: dimarts 12 de maig.
Horari:
• 1a sessió, de 17 a 18 h.
• 2a sessió, de 18.30 a 19.30 h.
A càrrec del Punt d’Informació Juvenil.
Preu: gratuït.
Places: 4 per sessió.
Si t'estàs trencant el cap sobre com has d'emplenar la teva preinscripció i no
te'n surts, no li’n donis més voltes! Vine a Can Xic i t'ajudarem a tramitar-la.

FINANCES PERSONALS
Dates: els dimecres 13 i 20 de maig.
Horari: de 19 a 20.30 h.
A càrrec de: Sergio Luque, coach i formador.
Preu: 4,50 euros.
Places: 12.
Prendre consciència i conèixer els teus números pot ajudar-te a l’hora
d’emancipar-te. Et donarem eines financeres i t’ensenyarem a entendre el
llenguatge bancari, els indicadors econòmics i els diferents impostos, entre
altres recursos interessants que pots aplicar.
VISITA I DEMOSTRACIÓ DEL FUNCIONAMENT D’UN FABLAB (taller
adaptat)
Dates: dissabte 16 de maig.
Horari: de 10.30 a 12.30 h.
A càrrec de: Valentín Ojeda, assessor tecnològic.
Preu: 3 euros (material inclòs).
Places: 12.
Coneixeràs el funcionament del W!Lab des de dins. Veuràs una talladora làser i
impressores de 3D en funcionament, i t’enduràs un clauer amb el teu nom
produït al moment i algun altre detall imprès com a recordatori.
SEXUALITAT
Dates: dilluns 18 de maig.
Horari: De 18 a 19.30 h.
A càrrec de: Núria Gutiérrez, del Punt de Salut de Can Xic.
Preu: gratuït.
Places: 20.
Amb aquest taller aprendràs a entendre el teu cos de dona per gaudir del plaer
i viure en salut. Tocarem temes com la regla, el clítoris, la copa menstrual, les
boles xineses i els nostres masclismes, entre altres temes interessants.
EMPRENEDORIA I CREATIVITAT
Dates: dimarts 19 de maig.
Horari: de 18.30 a 19.30 h.
A càrrec de: Sergi Garcia, tècnic d'Empresa i Emprenedoria.
Preu: gratuït.
Places: 12.
La creativitat és tenir idees que aportin valor. Si en tens molta, potser tens un
perfil emprenedor. Vols comprovar-ho?

MOBILITAT URBANA
Dates: dimecres 3 de juny.
Horari: de 18.30 a 20 h.
A càrrec de: Juli Massó, responsable de Mobilitat de l’Ajuntament de
Viladecans.
Preu: gratuït.
Places: 20.
S’hi donarà resposta a la pregunta de què és la mobilitat sostenible. S’hi
parlarà de l'ús i la circulació en entorns urbans, i s’hi donaran alguns consells
de manteniment i mecànica bàsica per a usuaris ciclistes.
PILOTATGE I MANTENIMENT DE DRONS
Dates: els dissabtes 6, 13 i 20 de juny.
Horari: de 10.30 a 13.30 h.
A càrrec de: Félix Santiago, aficionat a l’aeromodelisme i el radiocontrol amb
més de deu anys d'experiència.
Preu: 13,50 euros.
Places: 12.
Taller d’iniciació per aprendre a pilotar un dron recreatiu i conèixer el seu
funcionament, els components que el formen i com fer-hi les reparacions més
comunes.

