
DINAMITZACIÓ: Tallers gratuïts per tots/es les joves
del municipi, de d'oci, lleure, salut, etc. englobats a
una programació mensual adequada al perfil jove i a
les necessitats de cada moment.

C/ CULTURA: Cicle cultural el qual mensualment es
realitza un espectacle destinat especialment a un
públic juvenil però oberta a tota la ciutadania. Els
espectacles són gratuïts i es realitzen en  diferents
espais públics del municipi.

OBJECTIU JOVE: Realització d'entrevistes a joves del
municipi amb la finalitat donar-los-hi veu i espai per
poder compartir les seves inquietuds, experiències,
projectes, etc. a la resta de la població.

BRIGADA JOVE: Ofereix una primera experiència
laboral a les persones joves de 16 a 20 anys. El
projecte consta d’un mòdul de tasques pràctiques
remunerades i un de d’orientació laboral, que es va
desenvolupant al llarg de tota l'experiència laboral, 
 destinat al creixement en habilitats per a la vida.

Quins projectes ofereix
l’Àrea de Joventut?



VISIBILITZEM: Pretén visibilitzar i donar a conèixer les
desigualtats existents en la societat actual per raó de
gènere, origen, orientació sexual, creences... a partir
de la commemoració dels dies internacionals més
rellevants. 

INTERVENCIONS ALS INSTITUTS: Dinàmiques i tallers
que es realitzen als diferents cursos dels instituts en
relació a tots els àmbits de la salut de les persones
joves (consum de substàncies nocives, sexualitat-
afectivitat, benestar emocional, hàbits saludables,
model de relacions...) i que sorgeixen des de l’espai de
coordinació dels diferents agents que intervenen en
els instituts.

FOMACIÓ EN EL LLEURE: Actuacions enfocades a
promocionar i ampliar l'oferta formativa al municipi
mitjançant cursos i formacions que permetin a les
persones joves una formació integral, treballant les
competències necessàries per facilitar l'ocupabilitat
del col•lectiu juvenil.

SERVEI COMUNITARI: Projecte que es du a terme de
manera coordinada amb l’INS de Santa Coloma de
Farners, dins la matèria que porta el mateix nom,
amb l'alumnat de 4r d'ESO, el qual té com a finalitat
realitzar accions que tinguin impacte a la comunitat. 



Quins altres serveis
ofereix l’Àrea de Joventut?     

OFICINA JOVE DE LA SELVA: Ofereix informació,
orientació i assessorament en tots aquells àmbits
relacionats amb el procés d’emancipació de les
persones joves: Treball i Emprenedoria, Educació,
Salut, Participació, Habitatge, entre altres.

Els serveis que s’ofereixen són:

Informació acadèmica
Orientacions laborals i formatives
Donar suport en tots els àmbits de la salut
(sexualitat, addicions, suport emocional…)
Mobilitat internacional (treballar, estudiar o
fer un voluntariat a l’estranger)
Voluntariat
Informació juvenil: ajuts, beques, habitatge,
casals d’estiu….
Suport a entitats

 

https://www.laselvajove.cat
972 84 36 08 
@oficinajovedelaselva

Per més informació pots consultar a:


