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SERVEIS 
PERMANENTS

1. ESPAI DE TROBADA

2. AULA OBERTA IMPRESSIÓ 3D

3. AULA DE ROBÒTICA

4. AULA D’ESTUDI I GRUP DE TREBALL 

ESPAI  
JOVE  
CASA  
SAGNIER

Us convidem a que vingueu amb el grup de joves  a conèixer aquest espai. 
Música, videojocs, futbolí, jocs de taula, malabars i tenis taula són algunes de 
les moltes activitats que hi duem a terme. Tanmateix, estem oberts a qualse-
vol proposta que se us pugui acudir per realitzar amb l’alumnat. 
De dilluns a divendres de 15h a 21h

En aquest espai s’hi duen a terme tota mena de projectes creatius, tecnològics 
i artístics, ja sigui amb una persona que assisteix als joves en tot moment o com 
a aula oberta d’impressió 3D. Són molts els cursos que hi programem amb les 
diferents escoles , associacions i entitats juvenils de la ciutat. 
Dimarts de 17.30h a 19h. Per a joves de 12 a 17 anys

Espai que compta amb 12 ordinadors amb accés lliure i gratuït a Internet i material 
de robòtica (arduinos, motors, eines i connectors). Us proposem aquesta aula 
perquè hi pugueu duu a terme qualsevol projecte relacionat amb la tecnologia i 
que en tot moment, podeu comptar amb l’ajuda d’un dinamitzador expert en la 
matèria.  Juntament amb l’aula d’impressió 3D, durant el curs també hi realitzem 
molts tallers i/o càpsules per tots aquells joves interessats en l’enginyeria. 
Dimecres de 17.30h a 19.30h. Per a joves de 12 a 17 anys.

Oferim un espai per potenciar l’intercanvi d’aprenentatges i afavorir els hàbits de 
treball. Aquest, vol donar servei als estudiants joves que cerquen un lloc estable 
per a l’estudi o un espai de treball en grup. L’espai compta amb un educador/a 
de referència que el dinamitza, vetllant per garantir-hi bon ambient de treball i 
funcionament, fomentant el respecte mutu i el bon ús de les instal·lacions. 
De dilluns a divendres de 10 a 22h Dissabtes de 16h a 20h.

És un equipament de promoció social 
que mitjançant un espai relacional 
i una dinamització sociocultural, 
promou els valors democràtics, els 
drets humans i la sostenibilitat, a partir 
de fomentar la presa de decisions 
autònoma i responsable, de treballar 
en grup des de la participació activa en 
projectes col·lectius i de potenciar la 
identificació i implicació a la comunitat.

L’espai jove s’adreça a joves d’11 a 
29 anys.

Tenim l’objectiu de promoure la plena 
ciutadania dels i de les joves a partir de 
la participació en projectes col·lectius 
que fomentin la implicació social i 
comunitària, i de l’accés a una sèrie de 
recursos que afavoreixin l’autonomia i 
el desenvolupament personal.



5. SUPORT A INICIATIVES JOVES

6. CESSIÓ D’ESPAI D’ASSAIG DE TEATRE I DANSA

7. CESSIÓ DE MATERIAL

8. ESPAI EXPOSITIU 

9. ESPAI RECERCA DE FEINA

10. ENTREGA MATERIAL INFORMATIU

Si teniu un projecte o una idea per desenvolupar, a l’espai jove us donarem 
suport: cessió d’espais per assaig, reunions i realització de les vostres activi-
tats, assessorament per desenvolupar-les, informació d’activitats i recursos 
per dur a terme tots els vostres projectes.

L’equipament disposa de diversos espais d’assaig per a grups de teatre i dansa.
Horari de cessió de dilluns a divendres de 10h a 22h Dissabtes de 16h a 20h.

Oferim material divers (altaveus, tarimes, peus de micro, equips de so, etc..) per 
a cedir a les entitats i grups de joves. Consulteu i ompliu el formulari de la web.

Oferim els nostres espais de forma gratuïta per acollir exposicions de joves ar-
tistes i també per als IES del districte que vulguin donar a conèixer la creació 
artística del seu alumnat.

La dinamitzadora laboral de l’espai 
jove dona suport als joves en 
l’elaboració de currículums i cartes 
de presentació, així com en la recer-
ca de feina activa. 
Dilluns, dimecres i divendres de 10h a 
13h i dimarts i dijous de  16 a 19h.  
Cal cita prèvia.

Cada 15 dies entrega de kit informa-
tiu amb cartells i fulletons d’interès 
per als joves.

Espai Jove Casa Sagnier
De dilluns a divendres de 10.00 a 22.00 i dissabtes de 16.00 a 20.00 

Direcció Espai Jove: Cristian Layos coordinaciojoves@casasagnier.net

ACTIVITATS I PROJECTES 
DINAMITZATS

GIMCANA PRESENTACIÓ DE SERVEIS CASA SAGNIER

PASSA-CLASSES INFORMATIU

DOCS COOPERANTS
El documental haurà de estar llets 
para la seva presentació a principis de 
novembre del 2020, coincidint amb la 
presentació de la nova convocatòria 
del concurs. 

Animem a participar a: 
El participants del DocsCooperants 
acostumen a ser associacions, ONGs 
o col·lectius socials que tenen ganes 
de donar veus als seus projectes. O 
bé, per altra banda, petites produc-
tores a qui agrada el gènere del do-
cumental social. En qualsevol dels 
casos, creiem que el concurs us pot 
semblar atractiu i us animem a par-
ticipar-hi, segur que en pot sortir un 
projecte molt interessant i enriquidor.

Dirigit als grups de 1r de l’ESO. Gimcana a Casa Sagnier on els i les alumnes 
podran conèixer tots els serveis que existeixen a l’equipament per a joves. 
L’activitat té una durada d’1 hora.

Intervenció curta en hores de tutoria (o a convenir) per explicar els serveis per 
a joves que hi ha a la Casa Sagnier (de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat. Normalment 
però, la solem fer a grups de 1r i 2n de l’ESO).

DocsCooperants és un concurs de pro-
jectes audiovisual sobre cooperació, 
associacionisme, participació o volun-
tariat. Els projectes presentats han de 
tenir com a fonament discursiu  aques-
tes temàtiques. A diferència d’altres 
certàmens, DocsCooperants no pre-
mia una obra audiovisual acabada, 
sinó el seu avantprojecte. La dotació 
econòmica dels premis és destinada a 
la realització del documental. L’Espai 
Jove Casa Sagnier acompanya durant el 
temps de gravació a la productora o a 
l’entitat per tal d’assessorar-la amb tot 
allò que necessiti.
S’atorgarà un suport econòmic als dos 
projectes guanyadors. Els premis se-
ran gestionats per la/les entitats pro-
motores responsables dels projectes.
1r PREMI 2.000 €
2n PREMI 1.000€



JOCS DE TAULA 

TALLER DE RÀDIO MÒBIL CASA SAGNIER

A Sagnier disposem d’una ludoteca creixent a disposició dels i les  joves que 
vulguin venir a jugar.  A més a més oferim sessions dinamitzades on ensen-
yem als i les joves a jugar a diferents jocs.

Tallers de ràdio online de format petit i efímer que pretenen crear un espai 
de reflexió centres educatius, on els mateixos joves siguin els que informen a 
d’altres joves.

L’objectiu a llarg termini és que els joves realitzin a la Casa Sagnier un progra-
ma de ràdio online estable on es tractin temes relacionats amb la salut que 
interessen als joves.

Animem a participar a: Joves de tots els IES del districte de Sarrià-Sant Gervasi.

CARNAVAL ESPAI JOVE CASA SAGNIER
CONCURS CARTELLS CARNAVAL
Prèviament al Carnaval organitzem 
un concurs de cartells, de tècnica i 
disseny lliure. Amb premi per la pro-
posta guanyadora.

Animem a participar a:  
joves de 12 a 16 anys.

Des de l’Espai jove Casa Sagnier, volem 
organitzar una jornada ludicofestiva, 
celebrant el Carnestoltes. Rues de dis-
fresses, comparses, concerts i mostres 
de dansa, són unes de les moltes op-
cions que tenim per aconseguir que el 
Carnestoltes esdevingui un èxit.

Animem a participar a: 
Associacions, IES, esplais i caus del 
districte de Sarrià-Sant Gervasi for-
mats per joves a partir de 12 anys.

TRAS TROBADA ANUAL DE REPRESENTANTS D’ ALUMNES 
DE SECUNDARIA

CONCURS HIP HOP CONTRA EL RACISME

ciutat de Barcelona. Taules de tre-
ball i dinàmiques en petits grups 
per temàtiques i posada en comú 
de tots els grups amb construcció 
de power point resum de les seves 
conclusions i preguntes. Fòrum fi-
nal de teatre social com a cloenda.

Animem a participar a: 
Joves de tots els IES del districte de 
Sarrià-Sant Gervasi. Alumnes de 1er a 
4rt d’ESO dels centres d’ensenyament 
públic i concertats del Districte. Ado-
lescents de 12 a 16 anys.

Animem a participar a: 
Joves de tots els IES del districte de 
Sarrià-Sant Gervasi.

Com participar: 
Cal posar-se en contacte amb l’Espai 
Jove Casa Sagnier. Ho poden fer a:  
dinamit zaciojoves.casasagnier@
gmail.com

S’ofereix aquestes jornades com a es-
pai de formació, reflexió i intercanvi, fa-
cilitant la implicació de les associacions 
d’estudiants en el seu disseny, realitza-
ció i avaluació.

OBJECTIUS DE LA TROBADA
•	Dotar d’importància i protagonisme 

a la figura de delegat/da de classe i a 
l’hora, donar l’oportunitat de conèi-
xer a representants i organitzacions 
d’estudiants d’altres instituts.

•	Generar un espai de formació, re-
flexió i opinió relacionat amb la 
realitat actual dels/les joves de la 

 “La força de la música i la paraula  
en la lluita antiracista” 

Dia de l’Eliminació de la Discriminació 
Racial i Dia de la Poesia

L’Espai Jove Casa Sagnier convoca el 
9è Concurs Rapeja contra el racisme 
amb la temàtica: NO A LA DISCRIMI-
NACIÓ RACIAL   “per la convivència 
entre cultures, lluita contra la xenofò-
bia i el racisme” Concurs de lletres 
Rap (poesia)

Premis 150€ i 75€ finalista



MOSTRA DE DANSA JOVE

RENOVA LA ROBA, JOVE!

Animem a participar a : grups de 
dansa, teatre, cant.. formats als IES 
del Districte Sarrià-Sant Gervasi (ja 
sigui en horari lectiu com en horari 
d’extraescolars), formats per joves a 
partir de 12 anys.

CONCURS CARTELLS MOSTRA DE DANSA
Prèviament a la Mostra de dansa 
organitzem un concurs de cartells, 
de tècnica i disseny lliure. Amb premi 
per la proposta guanyadora.

Animem a participar a:  
joves de 12 a 16 anys.

Animem a participar a :
grups classe o joves de forma individual.

Com participar: 
Voluntariat: poden col·laborar en les 
diferents fases de la campanya Reno-
va la roba (recollida, selecció, marcat-
ge i col·locació de la roba). 

Usuari/a: portant roba en bon estat i 
bescanviant els punts aconseguits el 
dia del mercat d’intercanvi.

La Mostra Jove pretén ser un punt de 
trobada i exhibició de totes aquelles 
propostes relacionades amb el món de 
la dansa i les arts escèniques que duen 
a terme grups de joves del Districte.

Grups amateurs de dansa, teatre, 
cant,… tenen la oportunitat de sortir 
de les sales d’assaigs, mostrar-se al 
barri i conèixer altres propostes amb 
les que, potser, trobar punts d’unió.

DATA: 
divendres Festa Major Sant Gervasi

És una iniciativa que fomenta el con-
sum responsable, la sostenibilitat i la 
prevenció de residus en l’ús de la roba 
entre les persones joves, de 12 a 35 
anys a través de l’intercanvi de roba. 
Aquesta iniciativa té lloc 2 cops a l’any 
(maig i novembre) a equipaments de 
joves de la ciutat i vol demostrar que la 
moda sostenible pot ser una realitat. 

DATA: 
maig i novembre

TALLERS DE ROBÒTICA I IMPRESSIÓ 3D

TALLERS DE DANSA

TALLERS DE CIÈNCIA

TALLERS DE MEDI AMBIENT I RECICLATGE

Podran conèixer, en les nostres aules de robòtica i impressió 3D, tècniques 
de disseny, post-producció, animació i modelatge 3D i robòtica a través de 
tallers adaptats a la seva edat, així com la filosofia DIY (Do It Yourself) i DIWO 
(Do It With Others).
Animem a participar a: grups classe de secundària i batxillerat.

Podran conèixer i iniciar-se en la pràctica de diversos estils de dansa (hip hop, 
shuffle, twerk, contemporània, etc..) i amb la creació coreogràfica.
Animem a participar a: grups classe de secundària i batxillerat. 

Tastets de ciència per ampliar coneixements i perspectiva social i feminista.
•	 Tallers experimentals
•	 Tallers divulgatius
•	 Xerrades científiques

Possibilitat de demanar tallers fets a mida. Tallers experimentals, activitats i xerra-
des amb perspectiva ecològica
 



SERVEIS DEL PUNT infoJOVE
•	 Atenció directe al i la jove
•	 Assessorament laboral dilluns al matí, de 10.30 a 13.30h  

(amb cita prèvia). 
•	 Assessorament de mobilitat internacional dimecres a la tarda,  

de 17 a 20h (amb cita prèvia).
•	 Assessorament acadèmic, d’habitatge i emprenedoria: a altres PIJ’s, 

però t’informem i et tramitem la cita prèvia 
•	 Tramitació de carnets: carnet d’estudiant internacional (ISIC),  

carnet d’alberguista.
•	 WiFI-Connexió a internet.
•	 Tauler d’anuncis amb ofertes de feina,...

HORARIS Punt infoJOVE Sarrià-Sant Gervasi
Matins: Dilluns i divendres de 10 a 15h
Tardes: Dilluns, dimarts i dijous de 16.00 a 20.00 h. I dimecres de 16 a 21h
Referents del servei: Ma Rosa Torrent, Txell Alfonso i Gemma Domènech 

correu-e: informaciojoves@casasagnier.net
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SERVEIS 
ACOLLITS  
A L’ESPAI
2.1 PUNT infoJOVE
2.2 KONSULTA’M 
2.3 LA LORE
2.4 AQUI T’ESCOLTEM

2.1 PUNT infoJOVE
El Punt infoJOVE és un servei exclu-
siu i gratuït creat per facilitar infor-
mació, orientació i assessorament 
personalitzat sobre tots aquells 
temes que interessen a un o una 
jove (acadèmic, laboral, mobilitat, 
voluntariat i associacionisme, coo-
peració, turisme, salut, habitatge, 
cultura i lleure,...

Organitza xerrades, exposicions, 
tallers, etc. relacionats en l’àmbit ju-
venil. Per a joves, pares i mares, i pro-
fessionals que treballen amb joves. 

PASSA-CLASSES INFORMATIU

CAMPANYA IN-FORMA’T

Intervenció curta en hores de tutoria (o a convenir) per explicar els serveis 
per a joves que ofereix el Punt infoJOVE (de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat).

Campanya a nivell de ciutat sobre itineraris i opcions acadèmiques. Entre 
gener i març.
•	 Acabes l’ESO, Saps què faràs? Activitat d’orientació acadèmica per a 4t 

d’ESO.

•	 Xerrada informativa CFGM

•	 Xerrada informativa CFGS

•	 Xerrades per a pares i mares d’orientació després de l’ESO

•	 Altres xerrades d’àmbit acadèmic a convenir



2.2 KONSULTA’M
Per joves de 12 a 22 anys 
Dilluns 15:30 a 19:30h sense cita prèvia
Sents angoixa? tristesa? irritabilitat? et descobreixes fent coses que no són 
pròpies de tu o que et poden complicar les coses? els amics o la família 
t’alerten? de vegades penses que hauries de parlar amb algú de tot això? 
t’agradaria fer una Konsulta amb una professional de salut mental? Estem 
aquí per ajudar-te i orientar-te.

2.3 LA LORE
Espai jove sobre sexualitats, relacions i gènere
Dijous de 16h a 20h amb cita prèvia o espontànea
La Lore és algú a qui li passen coses semblants a les què et passen a tu. 
Algú que t’escolta, que t’entén i que de tant parlar amb altres joves sap un 
munt de coses sobre relacions, gènere, sexualitat i diversitat sexual. Per 
això el més important per a ella és que li puguis fer totes les preguntes que 
et ronden pel cap sense tabús ni vergonyes a la seva consultoria Com fun-
ciona la pastilla del dia després i on trobar-la, dubtes sobre la preferència 
sexual o la identitat, relacions que no et fan sentir bé i no saps com deixar-
les, dificultats amb els orgasmes… de qualsevol cosa en pot parlar!! Servei 
adreçat a joves d’entre 12 i 20 anys

-



2.4 AQUÍ T’ESCOLTEM 
•	 Assessoria psicològica: servei 

d’atenció individual i confiden-
cial. Si tens un mal dia i neces-
sites parlar amb algú, si estàs 
angoixat/da, fet/a un embolic, 
desanimat/da, et preocupa el 
sexe, l’amor, la parella...

•	 Tallers, activitats grupals i es-
pais de reflexió: Activitats per 
aprendre més sobre tu mateix/a, 
adquirir noves habilitats, treballar 
l’autoestima i l’assertivitat. També 
pots venir i proposar-nos un taller 
per compartir experiències amb 
altres joves. 

‟



Espai Jove Casa Sagnier
De dilluns a divendres de 10.00 a 
22.00 i dissabtes de 16.00 a 20.00 

coordinaciojoves@casasagnier.net

HORARIS Punt infoJOVE
Sarrià-Sant Gervasi
Matins: Dilluns i divendres de 10 a 15h
Tardes: Dilluns, dimarts i dijous de 
16.00 a 20.00 h. I dimecres de 16 a 21h

informaciojoves@casasagnier.net

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi


