
PREPARACIÓ FIRST CERTIFICATE 
NIVELL AVANÇAT AGOST
Dimarts i dijous de 10:30 a 12h 
�A  l’Ateneu Juvenil
�20 €/mes 

TÈCNIQUES D’ESTUDI JULIOL
Dilluns de 12 a 13h
�A  l’Ateneu Juvenil
�10€/mes

TÈCNIQUES D’ESTUDI AGOST
Dilluns de 12 a 13h
�A  l’Ateneu Juvenil
�10€/mes

SETMANA TECNOLÒGICA. TASTET 
D’ACTIVITATS TECNOLÒGIQUES
Del 6 al 10 de juliol de 9 a 13h
�A  l’Ateneu Juvenil
�20€ 

SETMANA DE ROBÒTICA JULIOL 
(temàtica a concretar)
Del 20 al 24 de juliol de  9 a 13h

�A  l’Ateneu Juvenil
�20€ 

SETMANA DE ROBÒTICA AGOST 
(temàtica a concretar)
Setmana del 3 al 7 d’agost de 9 a 
13h
�A  l’Ateneu Juvenil
�20€ 

Salut
SETMANA DE CUINA  - JULIOL
Prepararem  entrants  i 
“montaditos”, cuina en 
pot,masses, cuina de la iaia i 
postres i rebosteria.
Del 13 al 17 de juliol d’11 a 13h
�A  l’Ateneu Juvenil
�20€  

SETMANA DE CUINA - AGOST
Prepararem  entrants  i 
“montaditos”, cuina en pot, 
masses, cuina de la iaia i postres i 
rebosteria.

Del 10 al 14 d’agost d’11 a 13h
�A  l’Ateneu Juvenil
�20€ 

PÀDEL 
Dimarts i dijous de juliol de 17:00 
a 18:30h 
�Cub Esports
�20€

SETMANA D’INTEL·LIGÈNCIA 
EMOCIONAL:  1,2,3...Desperta!
Del 17 al 21 d’agost de 10 a 13h 
�A  l’Ateneu Juvenil
�20 €/mes 

Creatiu
CURS DE CREACIÓ TEATRAL I 
EXPRESSIÓ EMOCIONAL 
amb Adrià Triviño al juliol 
Dilluns, dimecres, divendres
De 10 a 13h
�A  l’Ateneu Juvenil
�20€ *

 Educació
PREPARACIÓ FIRST CERTIFICATE 
NIVELL INICIAL JULIOL
Dilluns i dimecres de 10:30 a 12h
�A  l’Ateneu Juvenil
�20 €/mes   

PREPARACIÓ FIRST CERTIFICATE 
NIVELL INICIAL AGOST
Dilluns i dimecres de 10:30 a 12h
�A  l’Ateneu Juvenil
�20 €/mes 

PREPARACIÓ FIRST CERTIFICATE 
NIVELL AVANÇAT JULIOL
Dimarts i dijous de 10:30 a 12h
�A  l’Ateneu Juvenil
�20 €/mes 

PERSONALITZA  UNA PEÇA DE ROBA
Taller de customitzar una 
samarreta on aprendràs com 
fer-ho d’una forma fàcil.
3 d’agost de les 10  a les 13h
�  A l’Ateneu Juvenil 
�5€

FES LA TEVA  BOSSA PER LA PLATJA
Taller de confecció d’una bossa de 
platja on aprendràs com fer-la 
ràpida, senzilla, creativa i reciclada.
5 d’agost de les 9  a les 13h
�  A l’Ateneu Juvenil 
�5€

TALLERS CREATIUS, PINTURA I 
MANUALITATS
10, 17, 24, 31 de juliol de 10 a 12h  
�Al Taller d’Art de la Marta Nolla
�15€

CURS DE CREACIÓ TEATRAL I 
EXPRESSIÓ EMOCIONAL 
amb Adrià Triviño a l’Agost
Dilluns, dimecres, divendres
De 10 a 13h
�A  l’Ateneu Juvenil
�20€ *

SETMANA DE MAQUILLATGES I 
PENTINATS
Maquillatges , caracterització i 
efectes especials, maquillatge de 
dia i pentinats fàcils. 
Del 27 al 31 de juliol de 9 a 13h 
�A  l’Ateneu Juvenil
�20€ 
FES LA TEVA  PRÒPIA FALDILLA
Taller de confecció d’una faldilla 
on aprendràs les tècniques 
necessàries per a fer una faldilla
20, 22 i 24  de juliol de les 10  a les 
13h
�A l’Ateneu Juvenil 
�15€

TALLERS ART SOTA EL BRAÇ
Pinta un quadre seguint les 
indicacions de l’artista, qui et 
proporcionarà tot el material per 
crear i emportar-te l’Art Sota el 
Braç.
3 de juliol o 7 d’agost de 10 a 
12:30h  
�Ateneu Juvenil 
�20€ per sessió
TALLER PINTURA ARTÍSTICA
Dues hores al dia, dos dies per 
setmana durant el mes de juliol 
�Taller Nuri Mariné
�35€ 

Activitats a l’exterior
ACTIVITAT ESPORTIVA: VOLEI 
PLATJA
17 de juliol  de 10 a 13h
�Zona esportiva platja de 
Regueral
�5€

Si tens qualsevol 
consulta no dubtis en 

contactar amb 
nosaltres.

> CAMBRILS.CAT/JOVENTUT

/Joventutkmbrils
/JoventutCambrils
/JOVENTUTCAMBRILS
/JOVENTUTCAMBRILS

977 794 217
629 658 817
joventut@cambrils.cat
Av. Horta Sta. Maria, 14

Per tramitar la tarifació social: 
Telemàticament a seu.cambrils.cat 
del 8 al 26 de juny. Per tenir suport 
per a fer aquest tràmit 
telemàticament, contactar amb l'OAC 
360º a través del telèfon 977 794 557 
de 8 a 20 hores o bé per correu 
electrònic oac360@cambrils.cat

ANUL·LACIÓ D’INSCRIPCIONS
L’import d’inscripció no serà retornat 
llevat que el curs no es dugui a terme 
en les dates i horaris previstos o en 
cas de malaltia greu de la persona 
inscrita, sempre que es justifiqui. 
 
CONDICIONS GENERALS
Les activitats es portaran a terme 
sempre que hi hagi un nombre mínim 
de joves inscrits.
L'Ajuntament es reserva el dret 
d’anul·lar un curs/taller o de fer algun 
canvi d’horari, lloc o professorat.

INSCRIPCIONS
Es podran fer les inscripcions online 
via web joventutcambrils.cat a partir 
del 8 de juny.
Inscripcions presencials a partir del 
dia 8 de juny de 9 a 14h A l’Ateneu 
Juvenil demanant cita prèvia  al 
correu joventut@cambrils.org o wats 
app 629658817

REQUISITS: 
1- Formulari inscripció signat 
(disponible a joventutcambrils.cat )
2- Adjuntar la següent documentació 
per a menors d’edat:

>Targeta sanitària del noi/a
>Carnet de vacunes del noi/a
>Expedient del CAD o informe 
mèdic, si s’escau

3- Pagament de l’activitat. 

ACTIVITAT AQUÀTICA 
VELA, SUP, SNORKEL, BANANA
31 de juliol de 9:30 a 13:30h
�Club Nàutic Cambrils
�15€

ACTIVITAT AQUÀTICA
VELA, CAIAC, SNORKEL, BANANA
14 d’agost de 9:30 a 13:30h
�Club Nàutic Cambrils
�15€

ACTIVITAT ESPORTIVA: TENNIS 
PLATJA
28 d’agost de 10 a 14h
�Zona esportiva platja del 
Regueral
�5€

PAINTBALL I  WIPEOUT
31 d’agost de 10 a 14h
�Xtreme Park 
�20€

AVENTURA’T
Activitats esportives diverses 
setmanals: futbol, volei, bicicleta, 
activitat estrella
d’aigua (banana, inflables, paddle 
surf, caiac, jumpland...)
Del 30 de juny al 28 d’agost de les 
10 a les 13h
g De 14 a 17 anys
� Inscripcions a l’Ateneu Juvenil i 
al Palau Municipal d’Esports
�27€/setmana 
1ᵃ setmana (4 dies) 21,60€

SERVEI DE MENJADOR DE 13 A 15H 
�Primera setmana (4 dies) 24’80€ 
�1 setmana 31€ 
�1 dia puntual 6€  

INFORMACIÓ GENERAL
Les activitats estan adreçades a 
nois i noies de 12 a 25 anys ( inclou 
les que tenen 11 i fan els
12 en el 2020)
Tenint en compte el context 
d’excepcionalitat, les activitats es 
podran fer si es donen les 
condicions objectives des de 
l’àmbit de la salut pública i 
l’evolució de les dades 
epidemiològiques, establint-se uns 

criteris imprescindibles de 
seguretat i protecció per a la seva 
realització que s’hauran de 
complir tal i com s’informarà en el 
full d’inscripció. 
Les persones que compleixin els 
requisits de tarifació social i així ho 
hagin sol·licitat, se’ls aplicarà el 
preu reduït de l’activitat del 25 o 
50% en les activitats indicades i 
del 25, 50 o 75% del servei de 
menjador.

Les activitats marcades són 
susceptibles de tarifació 
social, reduint el preu a 10 
i/o 15€ . Informa’t!

ANUL·LADA 



       juny  •  ju
liol  •  agost

Un estiu diferent!


