PROGRAMACIÓ ABRIL - JUNY 2017

CASAL JOVE
#REVIFA

EXPOSICIÓ:

ACTIVITATS:

“Experiència vital”.
Imatges en primera persona dels joves de l'institut de
Tossa amb un institut d'Alemanya. Fins el 16 de juny.

Cinema amb sofà i crispetes
Cada tercer divendres de mes a les 18.00 h
Data: 21 d'abril, 19 de maig i 16 de juny

Xerradafòrum
Els joves que han participat a l’intercanvi explicaran la
seva experiència.
Data: 7 d'abril a les 17.00 h

Torneig de ping pong
Participa al torneig de ping pong jove
Data: 2 de juny a les 17 h

TALLERS:
Tens mòbil? Treu partit dels teus vídeos
Les claus per fer vídeos atractius amb el teu mòbil.
Grava, edita i viralitza!
Data: 28 i 29 d'abril
Munta l'activitat que més t'agradi!
Voleu organitzar una activitat a Tossa i no sabeu com?
Sou joves amb ganes? Munta el Dia Jove!
Data: 26 de maig a les 16.30 h
Curs de monitor/a d'activitats de lleure
Data: a partir del 5 de maig (divendres tarda i dissabte
matí i tarda)
Joc de rol interactiu. Smile Urbo
Seràs capaç de salvar el teu poble?
Data: 8 i 9 de juny a les 17 h

SORTIDA:
Anem a la Fageda d'en Jordà!
Places limitades. Prevista pel 13 de maig

Ajuntament de
Tossa de Mar

I què puc fer després de l'ESO?
Si t'estàs plantejant quines opcions tens després dels
estudis obligatoris, t'informarem de les oportunitats
formatives i laborals al teu abast.
Data: 5 de maig a les 17.30 h
Entrena't pel benestar
Espai per aprendre a identificar i gestionar les emocions a
través del joc.
Data: a partir del mes d'abril

+INFO:
Casal Jove de Tossa de Mar
Dilluns a divendres de 16.00 a 20.00h
Tel.: 972 34 12 85
A/e: joventut@tossa.org
Facebook: @joventuttossa

Servei d'Orientació Laboral:
Tel.: 690 93 87 60
A/e: laboral.tossa@gmail.com

