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Introduccío
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Des de la regidoria de joventut, volem impulsar el Cau Jove, donant-li un
caire formatiu que ofereixi als infants i joves la possibilitat d'adquirir
nous coneixements, alhora que gaudeixen de tallers, formacions amb
certificats que els permetin afegir valor al seu CV, iniciació a algunes
activitats per tal que, si ho desitgen, després puguin aprofundir-hi
aprofitant els serveis municipals i que, a la vegada, serveixi de punt de
trobada com ha estat fins ara.

Per aconseguir-ho, hem dut a terme unes reformes, habilitant tres sales
en les quals es realitzaran totes les activitats esmentades, les quals
seran difoses de manera progressiva mitjançant la pàgina web, les
xarxes socials i tríptics informatius amb periodicitat trimestral, per tal
que tot aquell qui ho trobi interessant s'hi pugui inscriure. Som
conscients que hem de recórrer un llarg camí per tal d'oferir als infants i
joves un catàleg prou atractiu perquè trobin a Sant Vicenç totes
aquelles activitats que satisfacin les seves inquietuds, sense veure
obligats a explorar les activitats d'altres pobles, però estem convençuts
que aquest és un primer pas i animem a tots els infants i joves de Sant
Vicenç, que segueixin atents a les xarxes socials del Cau, estem segurs
que el que els oferirem els engrescarà tant com a nosaltres!



Missatge Regidors
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Des de les Regidories de Joventut i Ensenyament, duem a terme aquest
projecte per tal d'aprofitar les sinèrgies evidents, amb la finalitat
d'aconseguir que els infants i joves del nostre municipi, puguin trobar al Cau
Jove, a més d'un espai de trobada entre amics, una alternativa que
complementi la seva educació, de manera lúdica i amena, que els ofereixi
formacions, els acompanyi durant tota l'etapa educativa i els ajudi durant el
procés d'inserció al món laboral.

1r Tinent d'Alcalde
 

Regidor delegat de
Medi Ambient,

d'Infància i Joventut,
d'Atenció Ciutadana i
de Noves Tecnologies

Regidora delegada
d'Iguatat i

Ensenyament i de
Sanitat i Salut

Pública

Hi ha alguna cosa més divertida que aprendre? Us convidem a descobrir-ho en
aquesta nova etapa del Cau Jove: un lloc per aprendre a conviure en directe, per
aprendre a compartir espais i experiències, també per explorar i contrastar
maneres de fer. Després de tantes limitacions i d'un temps de renúncies tan i tan
llarg us oferim un espai ric i flexible, on es pot jugar i es pot estudiar, on podreu
desenvolupar activitats lligades als vostres interessos o descobrir-ne de nous .
Un taller? Per què no! Música? Tecnologia? Una estoneta de lleure? Un consell
laboral? Formació per començar a treballar? Tot té el seu espai en el nou Cau
Jove, només hi falteu vosaltres! Us esperem!!



Actuacions realizades 
Redistribució dels espais

Sala 1: Polivalent
5 ordinadors
Zona de Play (3 sofàs)
2 taules per tallers i formacions

Sala 2: Estudi
3 Taules per estudiar i treballs de grup.
2 ordinadors per estudiar amb impressora
Sofà  amb taula per jocs de taula

Sala 3: Polivalent
Projector
Cadires amb taula
Tenis taula
Equip de so amb micros

Pintar els espais
Pintura neutra i tapat de forats

Adquisició de material
3 ordinadors gamer
Equip de so amb micròfons
Pissarra

Reestructuració del

Cau Jove 
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Reestructuració del

Cau Jove 

SALA 3SALA 2SALA 1
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Cau jove (dia a dia)
Horari setmanal

DILLUNS 16h a 20h
Club de feina (Cristian Giró de 17h a 19h)
Sala d'estudi

DIMARTS 16h a 20h
Reforç escolar (Caritas de 17h a 19h)
Sala d'estudi

DIMECRES 16h a 20h
Servei d'Acompanyament Juvenil (Marc
Salamé de 17h a 19h)
Sala d'estudi

DIJOUS 16h a 20h
Reforç escolar (Càritas de 17h a 19h)
Sala d'estudi

DIVENDRES 16:30h a 20:30h
Lúdic (Monitor de Lleure)

DISSABTE 16:30h a 20:30h
Lúdic (Monitor de Lleure)
Esplai
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Línies del

2021

3 Cau Jove igualitari i saludable

1 Cau Jove Educatiu

2 Cau Jove Sostenible

Seguin la filosofia política actual i envers la crisi sanitària el Cau Jove serà un
espai que treballarà per la igualtat d'oportunitats i donarà eines pels infants i
joves perquè tinguin hàbits saludables.

Volem que l'espai del Cau Jove sigui un espai alternatiu a la formació dels
centres educatius, tant per infants com per joves. D'aquesta manera donar
l'opció que puguin realitzar diverses formacions i tallers que complementin el
seu currículum educatiu.

Des del Cau Jove es vol treballar a través d'exposicions, tallers, xerrades..., el
canvi climàtic i la sostenibilitat què és una de les problemàtiques més actuals.
Es vol aconseguir que els infants i joves del municipi es conscienciïn envers la
cura del seu entorn i el seu futur.



Tallers

Programació 2021

Formació Exposicions

Monitor de lleure Edició de vídeo
Batucada

Reptes

Artrópodes

Energia

Beat box/Cant

Crea Robots
Ukelele

Activitats

A
B

RI
L

M
A

IG
JU

N
Y

Monitor de lleure
Manipulador
d'aliments

Monitor de lleure

ACTIVITATS LÚDIQUES
PENDENTS DE LES
RESTRICCIONS COVID I DE LA
DINAMITZACIÓ DELS CAPS DE
SETMANA.
DUEN A TERME ACTIVITATS
DIVERSES COM PODEN SER
EXCURSIÓ AL MONTALT, COM
UN TORNEIG D'UN JOC DE
TAULA, PARTIDES D'UN JOC
D'ORDINADOR ON-LINE.

Cau Jove | Sant Vicenç de Montalt 2021 09



Tallers

Programació 2021

Formació Exposicions

Jardineria

Aigua

Activitats

JU
LI

O
L

A
G

O
ST

SE
TE

M
B

RE

Festa Major
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Tallers

Programació 2021

Formació Exposicions

Saxo Alimentació

Reciclatge

Dóna la volta a l'alcohol

Software musical
Videojocs

Activitats

O
C

TU
B

RE
N

O
V

EM
B

RE
D

ES
EM

B
RE

Hallowen
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FORMACIONS 
Monitor de lleure01

Manipulador d'aliments02

Jardineria: Arboricultura i esporga03
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Formacions amb
certificació per
facilitar l'accés al
món laboral.
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01

Monitor de

lleure

Contingut Horari

Destinataris

MÒDUL 1: Activitats
d'educació en el temps
de lleure infantil i juvenil.

MÒDUL 2: Processos
grupals i educatius en el
temps de lleure infantil i
juvenil.

MÒDUL 3: Tècniques i
recursos d'animació en
activitats de temps de
lleure.

MÒDUL 4: Pràctiques
professionals no laborals
de dinamització
d'activitats de temps
lleure educatiu infantil i
juvenil.

Nombre d'hores del
curs: 310 h (150 h
teòriques + 160 h
pràctiques.
Horari: dissabtes de
9 h a 14 h i de 15 h a
20 h i diumenges de
9 h a 14 h.

A partir de 18
anys.
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02

Manipulador

d'aliments

Contingut Horari

Destinataris

Mòdul 1: Introducció a la
manipulació d'Aliments.

Mòdul 2: Perills alimentaris.

Mòdul 3: Introducció a la
manipulació d'aliments. 

Nombre d'hores del
curs: 30 hores 
Horari: en línia

A partir de 16
anys.



03 Jardineria:

Arboricultura

i esporga

Contingut Horari

Destinataris

• Biologia de l'arbre.
• Conèixer la biologia i
funcionament dels arbres
• Anatomia i fisiologia 
• Edats fisiològiques dels arbres 
• Ecologia dels arbres 
•Relació humans - arbres.
Efectes psicològics.
• Funció i rol dels arbres a la
ciutat • Funció i rol dels arbres en
l’ àmbit rural 
• Arbres singulars i la seva
importància 
• La compartimentació 
• El tall correcte 
• Els diferents tipus d’esporga i
el seu impacte en l’arbre 
• Treball amb tècniques segures 
•Mecanisme de
compartimentació 
• Pràctiques de tall correcte
amb branques
 • Filosofia de l’esporga
 • Tipus d’esporga

Nombre d'hores
del curs: 18 hores.
Horari: de 8 del
matí a 2 de la
tarda.

a partir de 16 anys.
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Treball de les ODS 

A través d'exposicions i tallers es treballaran els objectius de desenvolupament sostenible, a
través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o

el canvi climàtic fins a l'educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles.
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EXPOSICIONS  
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Reptes 
(Abril)

La vida de
l'aigua  
(setembre)

01

Artrópodes 
(maig)

02

Actuem
amb energia
(juny)

03

04

Alimentació
(octubre)

05

Consum i
producció  
(novembre)

06

Alcohol
(desembre)

07



01 

Reptes 

Cau Jove | Sant Vicenç de Montalt 2021 18

Contingut Horari Destinataris

L’exposició neix de
l’apartat del nostre
butlletí mensual on un/a
jove del Maresme ens
explica la seva estada a
l’estranger en el marc
d’algun projecte de
mobilitat.
L'objectiu és informar de
les opcions de mobilitat,
mostrar la capacitat
decisiva dels i les joves en
les condicions
estructurals d’avui, i
aprofundir en la
comprensió de les
vivències psicològiques i
socials que tenen lloc en
els processos migratoris. 

Exposició: 
12 d'abril - 25
d'abril.
 
 
 
 

Públic en general.
 
 
 

http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=10258


02

Artrópodes 
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Contingut Horari Destinataris

Celebració dia
internacional de la
biodiversitat.

Exposició amb 15
terraris i un
formiguer gegant.

2 tallers Toca
Toca.

Taller Hotel
insectes 

Exposició: 

Taller Toca-Toca
infantil: 

Taller Toca-Toca
juvenil: 

Taller hotel
insectes: 

17 de maig - 23 de
maig.

19 de maig de
17.30-18.30 h
 

20 de maig de
17.30-18.30 h
 

17.30-18.30 h
 
 
 
 

Les exposicions
poden ser visitades
pels centres
educatius durant el
matí i per les entitats
a la tarda restaran
obertes el públic.

Els tallers són per
infants i joves.



03 Actuem

amb energia 
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Contingut Horari Destinataris

Celebració
setmana europea
de l'energia 22-26
de juny.

L'exposició
Actuem amb
energia consta de
5 àmbits que van
introduint
gradualment els
diferents
conceptes sobre
l'energia.

Taller cuina Solar

Espai de jocs
Actiwat 

Exposició: 21 juny
al 4 de juliol.

Taller cuina solar:
25 de juny 11:00-
14:00

Taller Actiwat: 25
de juny de 17:00-
20:00

 

 
 
 
 
 
 

Públic escolar (Educació
Secundària Obligatòria i
postobligatòria i nivells
equivalents), públic
general i col·lectius
interessats.



04 La vida

de l'aigua 
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Contingut Horari Destinataris

L'exposició La vida
de l’aigua consta de
diversos plafons de
metacrilat impresos
a dues cares. En
una de les cares es
descriu el contingut
“L’aigua a la natura”
i a l’altre “L’aigua a
la ciutat”.

Taller el conte del
senyor riu.

Taller ecosistema
en equilibri

Exposició: del 20 al
26 de setembre.

Taller el conte del
senyor riu: 25 de
setembre de 11-13h

Taller joc ecosistema
en equilibri: 25 de
setmbre de 17:00-
20:00 h

 

 
 
 
 
 
 

Públic escolar (Educació
Secundària Obligatòria i
postobligatòria i nivells
equivalents), públic
general i col·lectius
interessats.



05

Alimentació

saludable.

(pendent)
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Contingut Horari Destinataris

Públic en generalPer celebrar el dia
mundial de
l'alimentació estem
planificant una sèrie de
tallers i xerrades per
difondre els hàbits
saludables i els
aliments de proximitat
i de temporada. 

Combinar-se de
manera saludable amb
el menú de les escoles.
Menjar saludable de 0-
3 anys.
Productes de
temporada i de
proximitat.
Meal prep saludables.
Postres dolces i
saludables
 Nutrició esportiva.

Esmorzar saludable i
amb energia.
Alimentació saludable
per a joves.
Cuinar és divertit i fàcil.
Descobrir les cuines
d'altres països

Públic en general:

Per a joves:

 (octubre)



06 Consum

i producció

responsable
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Contingut Horari Destinataris

Celebració
setmana de la
prevenció de
residus. del  21 al
29 de novembre.

Exposició i taller
educatiu sobre
malbaratament
alimentari dirigit a
tota la ciutadania.

Infable el Pop del
recilatge

Exposició: 

Taller de
l'exposició: 

Infable el Pop del
Recilatge: 27 de
novembre de 11-
13h.

del 22 al 28 de
novembre.

Públic en general



07

Dóna la

volta a

l'alcohol 
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Informar de les
conseqüències
que genera sobre
la salut el consum
d'alcohol durant
l'adolescència.
Reforçar la posició
de no consumir
alcohol i
mantenir-la
davant la pressió
de grup.
Retardar l'edat
d'inici en el
consum i reduir-
ne els riscos
associats.

Contingut Horari Destinataris

Exposició: 
del 29 de novembre al
16 de desembre.l 

 
 
 
 
 
 

Segon cicle de l'ESO.



TALLERS

Tallers de Robòtica 
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Píndoles musicals

01 02



01

Tallers

Robòtica 

Cau Jove | Sant Vicenç de Montalt 2021 26

Contingut Horari Destinataris

Taller edició de vídeo:
29 de març a 1 d'abril
de 11h a 12:30 h
Taller creació d'un
robot: els dimecres 3,
9, 16, 23 de Juny de
17:30 h a 19 h.
Taller creació d'un
videojoc arcade els
dimecres 3, 10, 17 i 24
de Novembre de 17:30
h a 19 h.
 
 
 
 
 
 

A partir de 12 anys.

Conèixer i utilitzar elements
bàsics d'electrònica i Arduino i
robòtica. Conèixer i programar
la placa Micro: Bit i els
elements bàsics. Dissenyar,
construir, programar i utilitzar
robots. Programar seqüències
d'instruccions pel robot.

Conèixer l’entorn del videojoc,
què són i què podem fer.
Conèixer i utilitzar l’entorn de
programació: MakeCode
Arcade.  Crear el nostre propi
videojoc bàsic i un altre de
plataforma.

Creació de vídeos amb
dispositius mòbils.  Eines per
publicar-los a plataformes.



02

Tallers

Música
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Píndoles musicals de
diferents àmbits del
món musical.
Acostar l'escola de
música municipal 
 de l'Oriola als joves
del municipi.

Contingut Horari Destinataris

Batucada: els
dijous 8, 15, 22 i 29
d'abril de 19:30 h a
20:30 h.
Cant/beat box: els
dilluns 3, 10, 17 i 24
de maig de 19:15h
a 20:15 h.
Ukelele: els dijous
3, 10 i 17 de juny i
el dimarts 29 de
juny de 20h a 21 h.
Saxòfon: Octubre
(falta confirma
horari).
Software musical:
Novembre (falta
confirma horari).
 
 
 
 

A partir de 12 anys.



Per més informació:

Cau Jove:
caujove@svmontalt.cat

93 791 34 79

 

 

 

 


