Programació
EstiuJove
Juliol - setembre 2020
Activitats gratuïtes
per a joves d’entre
12 i 29 anys

EstiuJove 2020
Tota la programació de l’Estiu Jove 2020 està subjecta a l’evolució de la crisi de la
COVID-19 i a les indicacions de les autoritats sanitàries. El Servei de Joventut prendrà
totes les mesures corresponents per garantir la seguretat i higiene de les persones que
hi participin i hi treballin.
L’assistència a qualsevol activitat necessita una reserva de plaça prèvia. Totes
les persones que assisteixin als cursos, tallers o activitats d’aquest programa han
d’aportar una Declaració autoresponsable signada. En el cas de menors d’edat, han de
signar la declaració el pare, la mare o el tutor/tutora.
Les inscripcions a formacions i tallers dels menors d’edat no queden formalitzades
fins a l’enviament de l’autorització firmada pel pare, la mare o el tutor/tutora,
acompanyada d’una còpia del document de la persona que signa.
Totes les activitats són gratuïtes. Trobareu tota la informació i inscripcions a
www.rubijove.cat.

Formació
Curs de vetlladors i vetlladores – 20 h
Preferentment destinat a persones amb interès per
l’educació d’infants i joves amb necessitats educatives especials, la integració social, l’educació especial, la pedagogia, la psicologia, l’educació social...

 Dates: del 7 al 10 de setembre
 Horari: de 9 a 14 h
 Edat: de 18 a 29 anys
 Nombre de places: 20

Mòdul A. Iniciació a la llengua de
signes catalana – 40 hores
 Dates: de l’1 al 10 de setembre
 Horari: de 9 a 14 h
 Edat: de 16 a 29 anys
 Nombre de places: 20
En el cas que hi hagi més inscripcions que places,
es procedirà a fer un sorteig.

Tallers a la fresca
Tots els tallers es realitzaran en espais oberts.
Cada alumne portarà el material necessari per al desenvolupament del taller.
Tots els tallers estan adreçats a joves entre 12 i 29 anys i es dividiran en grups
d’edat, en funció de les persones inscrites.

Places
limitades

Grup adolescents i joves (de 12 a 29 anys)
Taller

Descripció

Urban
Sketching

Dates

Horari

Lloc trobada

Interpreta el Rubí que t’envolta a través del dibuix > 6 i 8 de juliol
a la teva llibreta. A la teva manera i sense por
7 i 9 de setemd’equivocar-te: arquitectura, vegetació, figures
bre
humanes...

De 19 a 21 h

Espai Jove Torre
Bassas

Parkour

El parkour ha arribat per quedar-se! Descobreix de
quantes maneres podem moure’ns pels carrers de
Rubí!

A les 19 h

Plaça de la
Constitució (Les
Torres)

Calistènia

Introducció a aquest exercici físic que t’ajudarà a > 14 i 16 de juliol
estar en forma fent ús del teu propi pes corporal.
15 i 17 de
setembre

De 19 a 21 h

Bosc de
Ca n’Oriol

Skate

Aprèn els principals trucs i tècniques de l’skate de > 15
 i 22 de juliol
la mà de l’Skateboarding Rubí. Obligatori l’ús de
16 i 23 de
casc.
setembre

De 19 a 20.30 h

Skatepark

Guitarra
(iniciació)

Per a joves que tinguin ganes d’aprendre a fer
sonar la guitarra i tocar les cançons de moda.

> 14, 16, 21 i 23
de juliol
> 15, 17, 22 i 24
de setembre

De 19 a 20.30 h

Plaça
d’Estanislau
Figueres

K-Pop

T’apassiona el ball i la cultura coreana? Amb
aquest taller pots aprendre a moure’t com els
teus grups preferits.

> Del 21 i 23 de
juliol
> Del 22 i 24 de
setembre

De 19 a 21 h

Plaça de Josep
Tarradellas

Dates

Horari

Lloc trobada

Coneix els
Rubí Est: Torrent dels Alous, Penjallops, Can
espais naturals Camps, Ca n’Oriol.A càrrec de: Aixeus, Guies de
de Rubí
Muntanya. Edats: 18 a 30 anys

> 10 de juliol

A les 20.30 h

Duet Esports

The bass of
women

Retrat en clau feminista de l’escena Sound System
de Barcelona. Passi del documental dirigit per
Joana Fornós i debat posterior.
Organitza: AJM La Sonik

> 10 de juliol

A les 19 h

Ateneu
Municipal

Coneix els
espais naturals
de Rubí (Rubí
Oest)

Coneix els espais naturals de Rubí (sobre rodes):
sortida en bicicleta. Cal revisar i posar a punt
la bicicleta abans de sortir de casa. Cal portar
aigua. Obligatori ús de casc.
A càrrec de: Aixeus, Guies de Muntanya
Edats: 16 a 30 anys

> 20 de juliol

A les 18.30 h

El Castell

Coneix els
espais naturals
de Rubí (sobre
rodes)

Sortida en bicicleta. Cal revisar i posar a punt
la bicicleta abans de sortir de casa. Cal portar
aigua. Obligatori ús de casc.
Edats: 16 a 30 anys

> 14 de setembre

A les 18.30 h

El Castell

Torneig iSports Si t’interessen els jocs en línia estigues atent a les > Setembre
online
nostres xarxes socials i contacta amb nosaltres.
New Home PC

De 12 a 30 anys

Consultar xarxes
socials

Rubí Skate
Open

Campionat d’skate
Hi col·labora: La Skateboarding Rubí

> 19 de setembre

Tot el dia

Skatepark Rubí

Fem Graff

Pre-Full Colors 2020: pintada mur edifici “El
Triangle”
Hi col·labora: Col·lectiu Grafiteres

> 26 i 27 de
setembre

A les 11 h

Passeig de les
Torres

Full Colors
2020

Hi col·labora: Petados Crew

>3
 i 4 d’octubre

A les 11 h

Plaça de Josep
Tarradellas

> 10 de juliol

Altres activitats
Activitat

Descripció

Rubí Jove als barris
La Gina i l’Aitana reprendran la seva activitat als
barris a partir del setembre:

Dilluns, Ca n’Oriol
Dimarts, El Pinar
Dimecres, Centre
Dijous, 25 de setembre
Divendres, Les Torres

Punt d’informacióJuvenil
Assessorament i informació per als joves en temes de formació, treball,
habitatge, oci, salut...
Per reservar hora a alguna de les assessories especialitzades, cal demanar
cita prèvia a través de rubijove@rubijove.cat, enviar un whatsapp o trucar al
mòbil de Rubijove: 630 766 379. Les assessories es podran realitzar presencial o
telefònicament, per correu o per videotrucada.

Assessoria laboral jove
Resolució de dubtes jurídics i laborals en la recerca de feina; nòmines, convenis, contractes, drets
sindicals...

Assessorament i orientació formativa
Espai de consulta sobre opcions d’estudis, proves
d’accés, processos de preinscripció, matrícula, homologacions. Orientació per a l’inici o ampliació de
la teva formació, així com informació diversa sobre
el món acadèmic i professional.

Consultori sexual i de parella
Espai d’orientació i acompanyament per a
la sol·licitud de beques per a la continuïtat
dels estudis (formació postobligatòria)
A partir de l’1 de setembre. Cal demanar cita prèvia
enviant un correu a bequesestudiants@ajrubi.cat o
trucant al mòbil de l’Espai Jove Torre Bassas:
630 766 379.

Espai d’acompanyament i escolta, sempre confidencial, per a una millor vivència de la sexualitat:
plaer i pràctiques, canvis corporals i primeres
vegades, les nostres emocions, violències, relacions
sentimentals...

 Dates: dimarts 30 juny, 14 i 28 de juliol,
8 i 22 de setembre.

Sex!Oh
Tens dubtes sobre sexe i acabes mirant a Google?
Nah, això s’ha acabat. A l’instagram de Rubí Jove
parlarem dels vostres dubtes i trencarem amb alguns mites. Ready?

 Dates: del 14 al 18 de setembre i del 28 de
setembre al 2 d’octubre

Contacta’ns a:
630 766 379 (Rubí Jove)
671 648 139 (Rubí Jove als barris)
www.rubijove.cat
rubijove@rubijove.cat

Segueix-nos a:
www.rubijove.cat
@rubi_ jove
rubijovetorrebassas
@rubijove

