
Espai Jove d'Alella
Antigues Escoles Fabra (1r pis) - Avinguda Ferran Fabra, 1 - Alella - 93 540 72 45
Dilluns a divendres de 16 a 19h
Dimarts i dijous de 10 a 14h (servei atenció als adolescents i a les famílies) 
www.alellajove.cat  - adolescencia@alella.cat  

            AdrenalinaAlella              615 844 728 

Amb el suport de

DL B 18240-2019

BUCS D’ASSAIG 
S’han obert els nous bucs d’assaig d’Alella.

T’agradaria aprendre o aprofundir amb 
algun estil musical? Fer la teva pròpia 
música o crear un grup? (Dj, percussió, 
cant, “rimes”, bateria, guitarra?). Si és així, 
contacta amb nosaltres i et facilitarem tota 
la informació, a través del WhatsApp 
615844728 o venint a l’Espai Jove.

ELS ESPAIS DE L’ESPAI JOVE 
A l’Espai Jove trobaràs un espai per a tu, per 
conèixer gent del poble, per passar una estona 
amb els amics... on podràs fer ús de diferents sales. 

Volem que l’Espai Jove t’ajudi a fer el que trobes a 
faltar al poble.

Pots demanar: 
· Sala polivalent: ampla, ventilada, amb miralls, per 
ballar i escoltar música.

· Sala de trobada: amb ping-pong, futbolí, billar, 
sofàs, wii, jocs de taula i més.

· Sala de deures: ordinadors, impressora, cartoli-
nes, material d’oficina. 

· Sala de consulta: un espai individualitzat per 
resoldre dubtes.

· El pati de l’Espai Jove.

Només noies

TARDOR 2019

Tardor 2019
Fes-te els divendres!

Teatre “No m’oblideu mai”

Sortida als volcans d’Olot



PROGRAMACIÓ SUPORT ALS ESTUDISInscripcions a www.alella.cat/espai12-16

ESPAI 
D’APRENENTATGE

Treball per projectes
Aprenentatge competencial

Integració dels coneixements
Funcionalitat dels aprenentatges

Autonomia personal
Treball en grup

Dilluns i dimecres 
de 16.30 a 18h

Del 16 d’octubre al 18 de desembre 
Gratuït (places limitades)

NOU ESPAI D’ANGLÈS 
Reforç del nivell bàsic de 
l’assignatura d’anglès, a 
través de la conversa, els 
jocs i projectes generats pel 
propi grup.
Dijous de 16.30 a 18h
Del 17 d'octubre al 19 de 
desembre
Preu: 40€/trimestre

ESPAI DEURES
Espai informal on els i les 
adolescents poden realitzar 
les tasques, treballs i 
deures de l’institut amb 
l’acompanyament d’una 
educadora. 
Dimarts i dijous de 16 a 18h 
Gratuït

ANEM AL TEATRE
Sortirem de l’Espai Jove fins a la sala Beckett de Barcelona, per veure l’obra 
“No m’oblideu mai” dirigida per Llàtzer Garcia.
Divendres 11 d’octubre a les 20h 
Preu entrada: 10-15€ 

NOMÉS NOIES 
Suma’t al grup de noies de l’Espai Jove. 
Tenim un espai segur per a nosaltres, 
per compartir, per xerrar o el que ens 
vingui de gust. 
Envia’ns un whatsapp al 615 844 728 o vine 
a parlar amb nosaltres.

LA SORTIDA
Cada trimestre organitzarem una 
sortida de cap de setmana i 
comencem anant als Volcans d’Olot. 
Que no et guanyi la mandra!
Places limitades, amb inscripció prèvia 
del 14 al 31 d’octubre a l’Espai Jove.
Dates: 16 i 17 de novembre.
Preu: anirà a càrrec de cada adolescent. 25N DIA INTERNACIONAL CONTRA 

LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Mural col·laboratiu a l’Espai Jove, on entre 
tots i totes expressarem el nostre rebuig a la 
violència masclista. Amb música, pintura, 
taller de xapes i més!
Dilluns 25 de novembre, de 16 a 19h

FES-TE EL DIVENDRES! 
Cada divendres tu proposes l’activitat! 
Entre tots i totes farem que els divendres 
a la tarda siguin els millors de la setmana!


