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joventut@vandellos-hospitalet.cat
977 56 90 26

REQUISITS GENERALS PER A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS
El tutor/a legal del/de la jove haurà de signar una declaració responsable, a més del
permís previst al Decret 267/2016, que l'adolescent reuneix els requisits de salut
especificats i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i
risc que comporta.
MESURES DE PREVENCIÓ
Totes les formacions es realitzaran a l'aire lliure.
Rentat de mans sistemàtic.
Ús de mascaretes Els/les participants l’han d’aportar de casa.
Comprovació de símptomes. Diàriament, a l’arribada i control de temperatura.
Es vetllarà pel manteniment de 2m de distància.
Acompanyarà en tot moment una persona responsable de prevenció i higiene amb
certificat, que vetllarà pel compliment de les mesures prevenció.
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Juliol
Desperta el teu talent

Del 20 al 23 de juliol de 10h a 12h

Vols construir una visió positiva i alhora integrada de tu mateix/a?
La teva autoimatge determina el teu autoconcepte i la teva
autoestima. Sigues conscient dels interessos, anhels, metes i
característiques. Aprèn a deixar sentir les emocions de forma sana.
Inscripcions fins al divendres 17 de juliol

Curs de rap

Del 27 al 30 de juliol de 10h a 12h

Curs que segueix una estructura participativa, on es contextualitzen
els inicis dels moviments artístics com a eina d'expressió i s'aporten
tècniques per tal d'iniciar-se en la música rap i facilitar la creació de
cançons pròpies. També es busca potenciar la participació de tot el
grup, atès que es parteix del principi que cada persona té alguna cosa
valuosa per aportar.
Inscripcions fins al divendres 24 de juliol

agost

Fotografia i Instagram

Del 3 al 13 d'agost de 9h a 11h

Curs d'iniciació a la fotografia per treure el màxim partit a les xarxes
socials, especialment a Instagram. Aprendre a valorar les imatges de
qualitat i treure el màxim partit al teu perfil.
Inscripcions fins al divendres 31 de juliol

Mural urbà

Del 17 al 20 d'agost de 9h a 11h

Realitzarem un mural a un espai urbà per tal de dotar el carrer d'art i
color. Treballarem centrant-nos en una temàtica i li donarem forma.
Inscripcions fins al dijous 13 d'agost

Tots els cursos estan subvencionats per l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
El preu mitjà d'aquests cursos setmanals per persona és de 60 €.
L'organització es reserva el dret d'anul·lar l'activitat si no s'arriba a un mínim d'inscrits i també es reserva
el dret de modificar horaris i programació.

