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Tallers a preu jove: 35,31 € (excepte en els tallers indicats).
Durada: 10 sessions (excepte en el tallers indicats) - Places limitades.
La inscripció és presencial. Cal portar: fotocòpia del DNI pare/mare o tutor/tutora, DNI joves o llibre 
de família i fotocòpia de la targeta sanitària (si són menors de 18 anys). Es podrà pagar únicament 
mitjançant targeta bancària. Inici tallers: A partir del 3 d’octubre (excepte en el tallers indicats).

Aula oberta de modelatge i impressió 3D, on 
els participants aprendràn com dissenyar mo-
dels 3D amb softwares com SketchUp Make, 
Blender i OnShape, entre d’altres, i a operar 
les màquines d’impressió FDM.

En aquest taller desenvoluparem els projectes 
audiovisuals que sorgeixin de les propos-
tes de les assistents, des de curtmetratges, 
videoclips, videodansa, videoart, o altres 
formats de curta durada.  
Treballarem en la creació de la idea, el guió, 
us de la càmera, us de l’espai, personatges, 
direcció d’art i la postproducció dels projectes. 

Els participants resoldràn reptes creant robots 
amb Lego Mindstorms EVO i un cop dominat 
el Lego, amb Arduino, on aprendran com pro-
gramar i fer circuits electrònics bàsics.

Inscripcions obertes a partir de l’1 de setembre.
De dilluns a divendres, de 9.30 a 14.30 i de 16.30 a 20.30 h

Per a joves de 12 a 17 anys
Data: Dimarts, de 17.30 a 19 h
Preu: Gratuït 
A càrrec de FABCAFE

Data: Dimecres  
Grup I (de 12 a 17 anys): de 17.30 a 19 h 
Grup II (de 18 a 29 anys): de 19 a 20.30 h
Preu: 35,31 €
A càrrec de Matilde Amigo

Per a joves de 12 a 17 anys
Data: Grup I: Divendres, de 17.30 a 19 h
Grup II: Divendres, de 19 a 20.30 h
Preu: 35,31 €
A càrrec de FABCAFE

TALLERS DE TARDOR 

MULTIMÈDIA 

DISSENY I IMPRESSIÓ 3D 

CREACIÓ DE VIDEOS

ROBÒTICA AMB LEGO 
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En aquest taller l’objectiu principal serà la 
recerca d’eines d’expressió emocional a través 
de l’art plàstic.
Indagarem en diverses branques artístiques, 
sempre des de l’experimentació i el descobri-
ment sensorial de cada tècnica.
Cada sessió tindrà una temàtica diferent on 
culminarà en un projecte final barrejant el des-
envolupament de totes les tècniques apreses.

Treballarem amb grafit, carbonet sobre paper 
les tècniques de línia. A partir d’una referència, 
aprendrem a observar la forma i plasmar-la 
amb la millor exactitud. Per altra banda, rea-
litzarem exercicis de visualització espacial per 
aprendre a dibuixar objectes de memòria.

És un projecte teatral inclusiu per a nens/
es, adolescents i joves  que resideixen o que 
han residit a la Unitat Terapèutica Educativa  
Acompanya’m, obert a altres persones de la 
comunitat, i que es dedica a l’aprenentatge 
del teatre com a llenguatge creatiu i expressiu,  
i a la vegada a la creació d’obres de teatre 
professional.

Treballarem amb pintures acríliques sobre pa-
per per aprendre a donar més cos,  profunditat 
i caràcter a les nostres obres mitjançant la 
temperatura del color i establint els valors de 
lluminositat correctament des del principi.

Per a joves de 12 a 17 anys
Data: Dijous, de 17 a 18.30 h
Preu: 35,31 €
A càrrec de Júlia Sabaté

Per a joves de 12 a 17 anys
Data: Dilluns, de 17.30 a 19 h
Preu: 35,31 €
A càrrec de Núria Nadal

Per a joves de 12 a 18 anys
Data: Dijous, de 17 a 19 h
Preu: Gratuït 
A càrrec de UTE Acompanya’m de 
Sant Joan de Déu

Per a joves de 18 a 29 anys
Data: Dilluns, de 19 a 20.30 h
Preu: 35,31 €
A càrrec de Núria Nadal

ART I CREACIÓ

CREACIÓ ARTÍSTICA

DIBUIX

TEATRE PROJECTE ALMA

PINTURA 
amb pintures acríliques
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L’objectiu del taller es desenvolupar el po-
tencial creatiu de l’individu i l’autoexpressió a 
partir de la caricatura i la creació d’historietes. 
Aprendre a contar històries en seqüències i 
crearem un fanzine col·laboratiu amb la partici-
pació del assistents al curs.

El taller permetrà apropar-se a l’univers del 
pallasso a totes les participants que es vulguin 
iniciar o es vulguin involucrar en aquest 
ambient ple de llibertat, plaer i esperit lúdic 
deixant la seva pallassa s’expressi sense 
reserves.

El curs ofereix un recorregut complet pels con-
ceptes bàsics de l’escriptura i explora els seus 
vessants més introspectius i creatius. 
Els alumnes descobriran una o més formes 
d’entendre el món a través de grans escrip-
tores i escriptors, i sessió rere sessió se’ls 
convidarà a crear una mirada i una veu pròpia 
sobre el paper.

Data: Dimarts 
Grup I (de 12 a 17 anys): de 17 a 18.30 h
Grup II (de 18 a 30 anys): de 18.30 a 20 h
Preu: 35,31 €
A càrrec de Bàrbara Alca

Per a joves de 18 a 30 anys
Data: Dimarts 8, 15, 22 i 29 de novembre, 
de 19.30 a 21 h
Preu: 14,12 €
A càrrec de Francisca Pedreros

Per a joves de 18 a 30 anys
Data: Dimecres, de 19 a 20.30 h
Preu: 35,31 €
A càrrec de Laura Galve

CREACIÓ DE FANZINES

CLOWN intensiu

ESCRIPTURA CREATIVA
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Coneixerem la història i investigarem l’art del 
Drag King en un espai de seguretat, per poder 
expressar-nos lliurement posant els tabús i les 
pors sobre la taula. Un espai d’empoderament 
per adolescents lgtbiqa+. T’hi dragtreveixes?

El Vinyasa Yoga ens ensenya a trobar l’equi-
libri entre la nostra respiració i el moviment.
Explorarem com l’alineació entre allò físic i es-
piritual pot assolir-se a través de la presència 
i el pranayama (respiració), i construirem un 
espai de comprensió en el que totes podrem 
mostrar-nos vulnerables i ser lliures.

Farem un repàs sobre quines emocions
coneixem i quines no, provarem d’identificar 
els mecanismes que el nostre cos utilitza per 
expressar-les (mal de panxa, llàgrimes, molta 
energia, mal de cap, riures...) trobarem estra-
tègies per tornar al nostre centre emocional en 
un moment de crisi.

Taller dinamitzat pel Jaume Gallart del Club 
d’Escacs Tres Peons, del Barri de Gràcia, club 
que té la finalitat de facilitar l’ensenyament i 
la pràctica dels escacs per estendre al major 
nombre possible de persones, els valors que 
es deriven d’aquest esport.

Per a joves de 12 a 17 anys
Data: Divendres, de 17.30 a 19 h
Preu: 35,31 €
A càrrec de Sandra Garcia

Per a joves de 18 a 29 anys
Data: Dilluns, de 19 a 20.30 h
Preu: 35,31 €
A càrrec de Arantxa Hüttinger

Per a joves de 18 a 30 anys
Data: Dijous, de 19 a 20.30 h
Preu: 35,31 €
A càrrec de Clara Pizarro

Per a joves de 18 a 30 anys
Data: Dijous, de 18.30 a 20 h
Preu: 35,31 €
A càrrec de Amanda Sanz

Per a joves de 18 a 30 anys
Data: Dilluns, de 19 a 20.30 h
Preu: 35,31 €
A càrrec de Anna Rubió

Per a joves de 12 a 20 anys
Data: Dimarts, de 19 a 20.30 h
Preu: 35,31 €
A càrrec de Jaume Gallart

ESPORTS I DANSA

TEMÀTIQUES DIVERSES

K-POP DANCEHALL

DRAG KING

IOGA

GESTIÓ EMOCIONAL

ESCACS
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TALLER DE L’AQUí T’ESCOLTEM

Taller dissenyat per a facilitar estratègies a 
joves per a l’acompanyament emocional a 
d’altres joves que es troben amb situacions de 
patiment psicològic.

Apropa’t a parlar sobre l’ansietat i l’estrès, a 
través de l’expressió artística, per millorar el
benestar. En un espai de seguretat i confiança 
on xerrar i escoltar altres persones, aprendre i 
desaprendre!

Un espai de correlació on els i les joves es 
puguin sentir còmodes i parlar sobre els 
temes que els interessi a través de diferents 
tècniques com fotografia, animació, lettering, 
defensa personal, cuina, sexualitat, sortides i 
tot el que et puguis imaginar fer junt amb altres 
joves!

Inscripcions obertes: a partir del 5 de setembre de 2022.
Les inscripcions són virtuals. Places limitades. Contactar al telèfon 648 076 073.
Inici tallers: setmana del 19 de setembre de 2022. Durada: 10-12 sessions.

Per a joves de 16 a 25 anys
Data: Dimecres, 19 i 26 d’octubre i 2 de 
novembre, de 18 a 19.30 h 
Preu: Gratuït
A càrrec de Fundació CHM Salut mental 
i Grup CHM Salut Mental

Per a joves de 15 a 20 anys
Data: Dijous de 17.30 h a 19.30 h
Preu: Gratuït

Per a joves de 12 a 16 anys
Data: Dilluns, de 17.30h a 19 h 
Preu: Gratuït

PRIMERS AUXILIS 
EN SALUT MENTAL JUVENIL

ENS COMPARTIM: 
DESAGOBIARTE

ENTRE JOVES
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Ens iniciarem en el món del lleure. Us guiarem 
perquè pugueu tenir una base per poder-vos 
treure el carnet de monitor/a.

Curs pensat per a qualsevol feina, incloent 
projectes emprenedors i autònoms. Aprendrem 
a utilitzar diverses eines digitals i tecnològi-
ques pel dia a dia de la nostra feina.

Els i les assistents desenvoluparan una idea 
de negoci. Des de la ideació amb tècniques 
de Brainstorming, a desenvolupament d’un  
Business plan, en finalitzar el curs es farà un 
elevator pitch als i les assistents i una selecció 
d’emprenedors i emprenedores per rebre 
feedback dels seus projectes. 
A càrrec de David Tena; emprenedor amb 3 
empreses, físic, prototipador i programador.

Curs pensat per a qualsevol feina en què hi 
hagi d’haver un tracte amb clients o usuaris. 
Aprendrem tècniques de comunicació, venda 
i negociació així com atenció de consultes, 
queixes i reclamacions.

Per a joves de 14 a 17 anys
Data: Dijous, de 18 a 20 h (4 sessions)
Preu: Gratuït

Per a joves de 16 a 29 anys
Data: Dimecres, de 18.30 a 20 h
Preu: Gratuït

Per a joves de 16 a 29 anys
Data: Dimarts, de 10 a 12 h
Preu: Gratuït

Per a joves de 16 a 29 anys
Data: Divendres, de 10 a 12 h 
Preu: Gratuït

ORIENTACIÓ I CAPACITACIÓ LABORAL

CURS DE PREMONITORS

EINES DIGITALS 
PER A LA TEVA FEINA

EMPRENEDORIA 
DE LA IDEA DE MERCAT

ATENCIÓ AL PÚBLIC
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Vine a l’Espai Jove i practica l’anglès! Podràs 
tenir converses sobre les teves aficions, jugar 
a jocs de taula, comentar llibres i còmics… 
o qualsevol altra “excusa” per parlar anglès.

Per a joves de 18 a 29 anys
Dilluns, de 10 a 11.30 h
Preu: Gratuït 

GRUP DE CONVERSA 
EN ANGLÈS



Espai Jove Casa Sagnier
c/ Brusi, 61 (Jardins d’Enric Sagnier) 08006 Barcelona
Tel. 93 414 01 95 / Mòbil. 689 913 571
E-mail: espaijove@casasagnier.net / www.casasagnier.net
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 21 h. Dissabtes, de 16 a 20 h. 


