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Tallers a preu jove: 35,31* € (excepte en els tallers indicats) *Preus pendent de revisió.
Durada: 10 sessions (excepte en el tallers indicats) - Places limitades.
La inscripció de menors 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 única-
ment mitjançant targeta bancària. Inici tallers: a partir del 23 de gener (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.

Taller per conèixer les primeres nocions de la 
creació dels videojocs i totes les seves fases.

Les participants aprendran a disenyar I 
construir robots (amb engranatges, eixos, 
rodes, sensors, motor,…) que programaran 
per resoldre reptes; trebalalran la robótica amb 
Lego Mindstorm.

Les participants treballaran la robotica amb 
Arduino, una plataforma de creació electròni-
ca de codi obert molt popular al món maker i 
aprendran com programar i fer circuits electrò-
nics bàsics. 

Inscripcions obertes a partir del 22 de desembre
De dilluns a divendres, de 9.30 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

Per a joves de 12 a 17 anys
Data: Dijous, de 17.30 a 19 h 
Preu: 35,31 €
A càrrec de Good Games Generation

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

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

TALLERS D’HIVERN

MULTIMÈDIA 

DISSENY I IMPRESSIÓ 3D 

CREACIÓ DE VIDEOJOCS

ROBÒTICA AMB LEGO 

ROBÒTICA AMB ARDUINO

TALLERS D’HIVERN A L’ESPAI JOVE CASA SAGNIER



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.

Treballarem l’expressió corporal, la impro-
visació, interpretació, veu i preparació del 
personatge, mitjançant escenes treballades 
per parelles o trios.

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 joves de 18 a 29 anys
Data: Dimecres de 11.30 a 13 h
Preu: 35,31 €
A càrrec de Sara Maria Auñón

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

ART I MANUALITATS

DIBUIX

TEATRE 

PINTURA 
amb pintures acríliques

TALLERS D’HIVERN A L’ESPAI JOVE CASA SAGNIER

Les participants aprendran el procés complet 
de la cistelleria, incloent passos previs com el 
tractat de la planta, l’encordat i el trenat.

El curs ofereix un recorregut complet pels con-
ceptes bàsics de l’escriptura i explora els seus 
vessants més introspectius i creatius. 

Per a joves de 18 a 29 anys
Data: Dimarts, de 18.30 a 20 h
Preu: 35,31 €
A càrrec de Gemma Parés

Per a joves de 18 a 29 anys
Data: Dimecres, de 19 a 20.30 h
Preu: 35,31 €
A càrrec de Laura Galve

CISTELLERIA

ESCRIPTURA CREATIVA



CISTELLERIA ESCRIPTURA CREATIVA

ESCRIPTURA CREATIVA

TALLERS D’HIVERN A L’ESPAI JOVE CASA SAGNIER

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.

Taller per aprendre les coreografies més popu-
lars del Pop Coreà.

Les participants coneixeran aquest estil de 
ball, originari de Jamaica, que es fusiona amb 
la dansa africana, els ritmes del Carib i passes 
de hip-hop. 

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

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

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

ESPORTS I DANSA

Inscripcions online per a majors de 18 anys

K-POP DANCEHALL

IOGA Vinyasa



Tractarem diferents temàtiques a través de 
l’expressió creativa, farem introspecció des de 
un espai segur i de sosteniment en perspecti-
va transfeminista.

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.

Per a joves de 18 a 29 anys
Data: Dimecres, de 18 a 19.30 h
Preu: 35,31 €
A càrrec de Rai Pérez Ferré

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

TEMÀTIQUES DIVERSES

ARTTERÀPIA GESTIÓ EMOCIONAL

TALLERS D’HIVERN A L’ESPAI JOVE CASA SAGNIER

Un espai de trobada on els i les adolescents 
podran participar de dinàmiques, jocs, sortides 
i altres activitats. Combinant l’oci amb altres 
temes d’interès del grup, farem que cada dia 
sigui diferent! T’atreveixes a viure l’aventura? Grup obert on tothom és benvingut a jugar al 

Minecraft. Compartirem el nostre propi espai 
virtual, farem construccions, ens posarem rep-
tes, ens inventarem jocs… I ho farem amb una 
connexió LAN als ordinadors de l’Espai Jove.

Data: Dimecres / Inici: 25 de gener
Hora de l’activitat: de 17.30 a 19 h 
Preu: Gratuït  / Cal inscripció
Per a joves de 11 a 14 anys

Data: Dimecres / Inici: 25 de gener 
Hora de l’activitat: de 17.30 a 19 h
Preu: Gratuït / Cal inscripció
Per a joves de 12 a 16 anys

DIMECRES JOVE

GRUP DE MINECRAFT 

Si teniu un projecte o una idea per desenvolu-
par rebreu suport: cessió d’espais per la realit-
zació de les vostres activitats, assessorament 
per desenvolupar-les i informació d’activitats 
i recursos per dur a terme tots els vostres 
projectes. Amb cita prèvia!

SUPORT A INICIATIVES JOVES

Un professor de reforç estarà a l’aula d’estudi 
per ajudar-te en el que necessitis.
Servei gratuït amb inscripció prèvia.

Dijous, de 17.30 a 19.30 h
REFORÇ ACADÈMIC



TALLERS DE L’AQUÍ T’ESCOLTEM

Taller creat per a generar un espai segur per 
compartir inquietuds, preocupacions,
moments de vida i etapes vitals. Vine a parlar 
sobre allò que t’angoixa i/o et genera
estrès a través de tècniques artístiques com 
pot ser la fotografia, aquarel·les, lettering,
còmic.

Taller que combina els beneficis del fitboxing i 
de la parla per estimular el benestar
emocional. Vine a alliberar tensió i estrès a 
traves de l’esport i a aprendre eines de
gestió emocional que podràs posar en practica 
al teu dia a dia.

Espai de relació i comunicació fluida on com-
partir inquietuds interessos i pensaments
sobre temàtiques diverses com per exemple la 
auto-coneixença, autoestima, gestió
emocional i sexe-afectivitat, o escriu-nos per 
proposar la teva idea!

Pel tallers de l’Aquí t’escoltem contactar al telèfon: 648 076 073
Inici tallers: Setmana del 16 de gener 2023. Durada: 10-12 sessions.

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

Per a joves de 14 a 20 anys
Data: Dimarts, de 17.30 a 19.30 h
Preu: Gratuït

Per a joves de 12 a 20 anys
Data: Dilluns, de 17.30 a 19.30 h 
Preu: Gratuït

ENS COMPARTIM: 
DESAGOBIARTE

FITBOXING 
I GESTIÓ EMOCIONAL

ENTRE JOVES

TALLERS D’HIVERN A L’ESPAI JOVE CASA SAGNIER

Servei gratuït que ofereix acompanyament 
i suport emocional a joves d’entre 12 i 20 anys.

Espai per parlar, compartir, posar nom i en-
dreçar inquietuds i pensaments. 
Es realitza un treball conjunt per trobar eines i 
recursos que afavoreixin una bona gestió
emocional que estimula i potencia el treball 
personal i el benestar.

Acollides i acompanyaments individuals
Tallers Grupals
Tallers a Centres Educatius

De dilluns a dijous
Cal cita prèvia al 648 076 073

AQUÍ T’ESCOLTEM



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

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 
Preu: Gratuït (6 sessions)

Per a joves de 16 a 29 anys
Data: Dimecres, de 18.30 a 20 h
Preu: Gratuït (10 sessions)

Per a joves de 16 a 29 anys
Data: Dimarts, de 10 a 12 h
Preu: Gratuït (6 sessions)

Per a joves de 16 a 29 anys
Data: Divendres, de 10 a 12 h 
Preu: Gratuït (6 sessions)

ORIENTACIÓ I CAPACITACIÓ LABORAL

CURS DE PREMONITORS

EINES DIGITALS 
PER A LA TEVA FEINA

EMPRENEDORIA 
DE LA IDEA DE MERCAT

ATENCIÓ AL PÚBLIC

TALLERS D’HIVERN A L’ESPAI JOVE CASA SAGNIER

Curs per aprendre i fer ús de la llengua angle-
sa ambientada al món laboral. També apren-
dem com elaborar un cv en anglès, com fer 
servir paraules claus en una entrevista o com 
elaborar una carta de presentació en anglès. 

Per a joves de 16 a 29 anys
Dilluns, de 19 a 20.30 h
Preu: Gratuït (10 sessions)

ANGLÈS EN EL MÓN LABORAL 

Si tens consultes o vols resoldre dubtes de 
com elaborar un currículum, com presentar-te 
a una entrevista de feina, per quines xarxes 
pots cercar anuncis o fer una carta de presen-
tació, en aquest espai et fem un cop de mà. 
Cita prèvia a laboraljoves@casasagnier.net

ESPAI RECERCA DE FEINA



Concerts en petit format amb grups emergents 
del territori diins el projecte SO emergent.

Projecte de suport a la creació i dinamització 
musical per promoure i donar impuls a les 
noves propostes musicals joves. 
Animeu-vos a participar i feu-nos arribar la 
vostra música!

Ens endinsarem en el món dels podcasts i 
explorarem les claus de fer-los amb èxit!

Activitat d’experimentació amb pintures i 
maquillatges fluorescents. Posarem llum a la 
foscor a l’Espai de trobada!

Torna de nou el torneig tan esperat per les 
joves que molts anys hem gaudit a l’Espai de 
Trobada! Partits debutats 2 vs 2 en què les 
parelles hauran de ser mixtes.

Data: Djous
7 de gener / 9 de febrer  / 9 de març 
Hora de l’activitat: 18.30 h
Preu: Gratuït 

Data: Dijous, 2 de febrer
Hora de l’activitat: de 17 a 20 h
Preu: Gratuït / Cal inscripció
Per a joves de 16 a 29 anys

Data: Dijous, 19 de gener
Hora de l’activitat: 17.30 h
Preu: Gratuït 

Data: Divendres, 3 de febrer
Hora de l’activitat: 18 h
Preu: Gratuït / Cal inscripció

SO EMERGENT
concerts de petit format

CREACIÓ DE PODCASTS

ACTIVITAT DE LLUM FOSCA 

SO EMERGENT
TORNEIG DE FUTBOLÍ MIXTE

ACTIVITATS D’HIVERN A L’ESPAI JOVE CASA SAGNIER

Taller per aprendre a maquillar-te de la mà 
d’una profesional. Maquillatge de fantasia i 
caracterització.

Jornada dedicada als jocs de taula amb un 
munt de premis i sortejos per a tots els parti-
cipants.
A càrrec de les associacions Shirokuro i Jocs 
de Taula Sagnier.

Realitzarem una sortida conjunta des de 
l’Espai Jove al centre d’Arts Santa Mònica per 
visitar aquesta proposta escenica interactiva.

Data: Dijous, 16 de febrer 
Hora de l’activitat: 17.30 h
Preu: Gratuït  / Cal inscripció

Data: Dissabte, 18 de febrer
Hora de l’activitat: de 11 a 20 h
Preu: Gratuït / Cal inscripció

Data: Divendres, 24 de febrer 
Hora de l’activitat: 17.30 h
Preu: Gratuït / Cal inscripció 
A partir de 14 anys

MAQUILLATGE DE CARNAVAL 

BIG DAY (Jocs de taula)

Exposició MACHO MAN (sortida)

MÉS INFO



Es donaran a conèixer els graus en desenvo-
lupament i producció de videojocs, màsters i 
postgraus en creació de videojocs, cursos de 
videojocs, MOOC en videojocs. 
Organitza PIJ Sarrià-Sant Gervasi

Vine a compartir una tarda de videojocs en 
familia. Serà una sessió per compartir entre 
pares/mares i fills/es amb videojocs que 
fomenten la cooperació i comunicació.
A càrrec de Good Games Generation, 
de l’espai de coworking de l’EJ Casa Sagnier

Reuneix el teu equip de 5 persones i vine a 
gaudir del primer torneig de Valorant de l’EJ 
Casa Sagnier. Premis pels guanyadors!

Data: Dijous, 2 de març
Hora de l’activitat: 18 h
Preu: Gratuït / Cal inscripció
Per a joves de 16 a 29 anys

Data: Divendres, 3 de març
Hora de l’activitat: de 17 a 20 h
Preu: Gratuït / Cal inscripció
Per a joves de 12 a 17 anys amb pares/
mares

Data: Dissabte, 4 de març
Hora de l’activitat: 11 h
Preu: Gratuït / Cal inscripció
Per a joves a partir de 14 anys

SETMANA DEL VIDEOJOC

IN-FORMA’T 
Xerrada sobre estudis de 
desenvolupament de Videojocs

Tarda de jocs familiars

Torneig Valorant  

ACTIVITATS D’HIVERN A L’ESPAI JOVE CASA SAGNIER



Durant el març té lloc una bateria d’activitats gratuïtes i reivindicatives entorn al 8M (Dia de les dones)

Setmana (del 20 al 25 de març) d’activitats i tallers relacionats amb tots els elements artístics de la 
cultura hip-hop sota la temàtica: “No a la discriminació racial”, reivindicant el Dia de l’Eliminació de la 
Discriminació Racial i el Dia de la Poesia. 

Del 13 al 19 de març
Vine a participar de les diferents activitats al 
voltant de la figura de la dona i la bruixa, trac-
tarem les diferents vessants per una banda la 
bruixa remeiera i els seus coneixements de la 
natura, per altra banda explorarem la història, 
la figura de la dona dissident i com van ser 
perseguides.

Durant la setmana del 6 de març es duran 
a terme diferents activitats reivindicant a les 
dones...

Taller obert de bosses i compreses de tela
Prepara’t per la mani!
La dona al món audiovisual
Taula rodona

MARÇ FEMINISTA

HIP HOP CONTRA EL RACISME

SETMANA DE LES DONES SETMANA DE LES BRUIXES

ACTIVITATS D’HIVERN A L’ESPAI JOVE CASA SAGNIER

Exhibicions i concurs de ball 
3x3 de Bàsquet
Mural participatiu
Concurs de lletres rap antiracistes  
Rapeja contra el racisme
Cloenda amb concert de hip-hop. 

Data: Dissabte, 25 de març
Hora de l’activitat: de 12 a 21 h  
Preu: Gratuït 

JORNADA HHCR



CÀPSULA EMPRENEDORIA III: 
Creació de podcast

Xerrada on s’informarà sobre les caracterís-
tiques de la convocatòria de l’oferta pública 
d’àmbit general. On es donen a conèixer les 
oposicions, quins requisits es necessiten i 
consells per preparar-ho. 
Organitza PIJ Sarrià-Sant Gervasi

Assisteix a les sessions del programa “Barcelona Treball Joves” de Barcelona Activa al PIJ. 
Consulta les activitats i fes la inscripció a la web:www.bcn.cat/treball/joves
Organitza: Punt Info Jove Sarrià Sant Gervasi

Què és el lleure, quins perfils professionals 
hi ha en el sector, quina formació específica 
em cal, quins recursos hi ha per cercar feina 
(borses de treball i portals especialitzats), quin 
és el conveni del sector, servei d’orientació,...
A càrrec d’ACELLEC- Escola Efa
Organitza PIJ Sarrià-Sant Gervasi i Espai Jove 
Casa Sagnier

Dirigit a persones que estiguin en procés 
de cerca de feina o de noves oportunitats 
professionals. Living a Job aportarà als i les 
participants eines per a la inserció laboral. A 
més a més, podeu portar el vostre currículum 
o carta de presentació si teniu dubtes de com 
presentar-los. 
A càrrec de Living a Job

Vine a conèixer els diferents sectors professio-
nals i els seus estudis relacionats.
Taula rodona on s’informarà dels possibles 
recorreguts acadèmics a fer tenint en compte 
el sector professional. 
Organitza Punt Info Jove Sarrià Sant Gervasi

Data: Dijous, 16 de febrer
Hora de l’activitat: de 17.30 a 19 h
Preu: Gratuït  / Cal inscripció

COM FER UN BON CURRICULUM
Data: Dimarts, 14 de març - 17 h

QUINS CANALS DE FEINA EXISTEIXEN
Data: Dimarts, 21 de març - 11 h 

Data: Dimarts, 28 de febrer
Hora de l’activitat: 17.30 h  
Preu: Gratuït / Cal inscripció prèvia a 
laboraljoves@casasagnier.net 

Data: Dijous, 9 de març
Hora de l’activitat: de 11 a 13 h
Preu: Gratuït  / Cal inscripció

Data: Divendres, 10 de març
Hora de l’activitat: de 10.30 a 12 h
Preu: Gratuït  / Cal inscripció

IN-FORMA’T xerrada online
Treballar a l’administració 
(convocatòria administració 
general)

BARCELONA TREBALL JOVES

XERRADA ONLINE 
Treballar en el món del lleure 

Com buscar feina de la manera 
més efectiva

IN-FORMA’T De què t’agradaria 
treballar? Saps quins estudis 
cursar per accedir-hi?

ACTIVITATS D’HIVERN A L’ESPAI JOVE CASA SAGNIER



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. 

La Casa Sagnier és l’equipament municipal juvenil de referència del districte 
de Sarrià-Sant Gervasi i un dels Espais Joves de la ciutat de Barcelona. 
És un centre de trobada, relació, participació i acció per a joves d’11 a 35 anys.


