PROGRAMACIÓ JOVES JULIOL 2017
1. Taller “ Cuidem la Imatge”:

En aquest taller treballarem la imatge del jovent, aprendrem automaquillar-se (
ombres, base, llavis, llum de la cara…), quins productes fer servir, saber com combinar
la roba tan de nois com de noies i a aprendre diferents pentinats de realització fàcil per
poder-ho fer un mateix a casa seva per a nois/es.
Calendari i horari: Aquest taller es durà a terme els dilluns 27 de juny i els dilluns
10,17,24 i 31 de Juliol de 19h a 20h.
2. Construïm l’Espai Jove “ Bricolatge de Reciclatge”:
Taller destinat a moblar l’espai jove. Utilitzant materials reciclats, el jovent decorarà i
redifinirà l’espai jove, que actualment té el mobiliari molt similar a una aula (taula
central i cadires). Es tracta de que els participants construeixin sofàs i taules al seu
gust, i crear també l’espai exterior que connecta amb la sala, fent una terrassa al seu
gust. Tot això es farà en caixes de fusta, que el jovent lijarà i pintarà, també farem
coixins per acomodar-ho i si encara queden ganes, farem una taula en palets de fusta
per així tenir tot el mobiliari complet.
Calendari i horari: Aquests tallers es duran a terme els dimarts 27 de juny, i 11,18 i
25 de juliol durant la primera estona de la tarde de 18:30h a 20:00h.
3. Taller “INICIACIÓ AL SCRAPBOOKING”
Taller destinat a la confecció d’una caixeta per posar-hi els tresors més preuats i un
àlbum amb la tècnica SCRAPBOOKING. Aquesta tècnica consisteix en multitud de
processos creatius com la retallada, enganxat o collage per crear una composició de
memòries i records mitjançant les teves fotografies. aquest divertit passatemps de
decorar s'aplica també a cartes, poemes, invitacions o tot allò que et proposi la teva
imaginació. Partint de simples fotografies, es revaloritzen els records amb
adornaments de tot tipus (adhesius, botons, cintes, papers especials, flors seques,
reblons, fils…) i diversos estils, des del més sofisticat fins al més senzill, depenent del
gust personal.

Calendari i horari: Aquest taller es durà a terme els dimecres 28 de juny i els
dimecres 12, 19 i 26 de Juliol de 18:30h a 19:30h.

4. Taller: INSPIRA’M “ manualitats, imaginació i reflexió”

Taller artístic que engloba música i pintura. Aquest consisteix en escoltar grupalment
algunes cançons que parlen d’una temàtica social concreta (refugiats, pau, dies
mundials etc.) i fer-ne un petit col·loqui. En acabar el jovent pintarà un quadre
aprofitant recipients d’ous reciclats que tindrà a veure amb el que ha escoltat a la
cançó. Aquests quadres s’utilitzaran per decorar l’espai jove.
Calendari i horari: Aquests tallers es duran a terme els dijous 29 de juny i els dijous
13, 20 i 27 de juliol de 18:30h a 19:30h.
5. Taller “CINE FÒRUM” Cinema i Valors:

Taller destinat al jovent on es proporcionaran eines de reflexió i diàleg, per a que el
jovent sigui capaç d’aprendre i arribar a descobrir la interiorització i la vivència de unes
realitats i actituds en un grup o en la mateixa societat, treballant els valors com
l’amistat, companyerisme, amor, cultura...
Calendari i horari: Aquests tallers es duran a terme els divendres 14, 21 i 28 de Juliol
de 18:30h a 20:30h.

