
ESTIU
JOVE! Us proposem

un munt d’activitats i 
tallers per fer passar 
més bé la calor.

Activitats per
a joves de 12 a 18 anys 
Del 29 de juny al 31 de juliol



ACTIVITATS D’ESTIU

CAMPS DE TREBALL

TROBADA EXPLICATIVA - 3 de juliol

CAMPS DE TREBALL - del 6 al 31 de juliol

TALLERS

CUINA - 29 i 30 de juny

IMPROSHOW - 1 i 2 de juliol

LÀSER ESCÀNER - 7  de juliol

DRONS PROFESSIONALS I APPS - 14 de juliol

DIJOUS D’HÍPICA - Tots els dijous de juliol

RÀDIO - 21 de juliol



CUINA

Durant els mesos de confinament, cuinar s’ha convertit 
en una de les activitats amb més èxit. Ha estat el teu 
cas? Vine i farem noves receptes refrescants i 
estiuenques!

A CÀRREC DE: Noèlia Segura i Farré, cuinera
EDATS: De 12 a 18 anys
QUAN? Dilluns 29 i dimarts 30 de juny de 10h a 13h 
PREU: 15€/taller
LLOC: Cuina de L’Escola Jacint Verdaguer (C/ de Ramon i 
Cajal, núm.8)
Màxim 10 inscripcions

IMPROSHOW

Endinsa’t en el món de la improvisació i l'humor teatral. 
Dividit en dues sessions: començarem coneixent la tècnica 
i els recursos de la improvisació per la seva posterior 
aplicació en escena a partir d'exercicis i jocs teatrals. Això 
desencadenarà una petita lliga per equips! 
Riures assegurats, t'ho perdràs?

A CÀRREC DE: Cruma–Taller d’Arts Escèniques de Tàrrega
EDATS: De 12 a 18 anys
QUAN?  Dimecres 1 i dijous 2 de juliol de 10h a 13h
PREU: 15€/taller
LLOC: Oficina Jove de l’Urgell ( C/ de la Solana, núm. 6)
Màxim 10 inscripcions



LÀSER ESCÀNER

En aquest taller  veurem com elaborar núvols de punts 
que siguin útils per a crear còpies digitals d’un entorn 
real. Treballarem l’ús d’aquests d’equips al camp i la 
gestió de les dades resultants.

A CÀRREC DE: Associació de Sobreestants de 
Catalunya i Leica – Instop
EDATS: De 12 a 18 anys
QUAN? Dimarts 7 de juliol de 10h a 13h
PREU: 7,5€/taller
LLOC:  Oficina Jove de l’Urgell ( C/ de la Solana, núm. 6)
Màxim 20 inscripcions

DRONS PROFESSIONALS I APPS
Demostració del vol Elios2 i tractament de dades 
mitjançant software Pix4D.
Solucions per topografia, agricultura i inspeccions 
mitjançat drons de Sensefly: eBee X y Parrot: Anafi. 
Solucions d’inspeccions en espais confinats mitjançant 
l’Elios 2 de Flyability.

A CÀRREC DE: Associació de Sobreestants de Catalunya i 
Leika Instop
EDATS: De 12 a 18 anys
QUAN? Dimecres 14 de juliol de 10h a 13h
PREU: 7,5€/taller
LLOC: Oficina Jove de l’Urgell (C/ de la Solana, núm. 6)
Màxim 20 inscripcions



RÀDIO

El món de la ràdio és apassionant i amb un munt de 
possibilitats. Si t’apassiona la comunicació i no calles ni 
estant sota l’aigua, ja tardes a apuntar-t’hi!

A CÀRREC DE: Dani Hernández i Marín
EDATS: De 12 a 18 anys
QUAN? Dimarts 21 de juliol de 10h a 13h
PREU: 7,5€/taller
LLOC: Oficina Jove de l’Urgell (C/ de la Solana, núm. 6)
Màxim 6 inscripcions

HÍPICA
A través d’activitats amb cavalls i ponis i mitjançant el 
contacte amb ells, la seva alimentació i altres accions, 
podem aprofundir en: la gestió de conflictes, l'assertivitat, 
les relacions sanes, la comunicació, l'autoregulació de 
les emocions i moltes més coses... descobreix-ho!

A CÀRREC DE: Club Escola Hípica Tàrrega
EDATS: De 12 a 18 anys
QUAN? Tots els dijous de juliol de 10h a 13h 
PREU: 20€/taller
LLOC: Camí de Vilagrassa a Verdú s/n
Màxim 20 inscripcions



CAMP DE TREBALL LOCAL

Un camp de treball local és una experiència de 
voluntariat on els joves ofereixen el seu temps per donar 
suport a una comunitat local en concret, fent un treball de 
tipologia molt diversa.
 
TROBADA EXPLICATIVA: 3 de juliol (trobada per explicar què 
farem als camps de treball i tallers, oberta, sense inscrip-
ció)

A CÀRREC DE: Cooperativa de Lleure Quàlia i Ajuntament de 
Tàrrega

EDATS:  (nascuts entre els anys 2002 i 2008)

QUAN? del 6 de juliol al 31 de juliol de dilluns a divendres. Els 
dimarts es faran els tallers i els dijous, l’activitat de benestar 
emocional amb cavalls al Club Escola Hípica de Tàrrega
 
PREU: 30€ tota la setmana

LLOC: Tàrrega

Inscripcions a www.lleurequalia.cat
*Inscrits en 4 o més tallers/activitats 15% de descompte



CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ 
Es donarà prioritat als joves entre 12 i 18 anys (nascuts entre els anys 1995 i 
2002), segons les edats establertes a cada activitat.

Les inscripcions es podran fer a través de la web: 
www.lleurequalia.cat/estiujovetarrega

S'aplicarà un 15% de descompte a les inscripcions a 4 o més activitats 
(cuina, improshow, làser escàner, drons professionals i apps i ràdio) excepte 
els camps de treball i taller d’hípica.

Per formalitzar les inscripcions cal aportar la següent documentació:
1. Full d’inscripció
2. Fotocòpia del DNI
3. Fotocòpia de la targeta sanitària o de la mútua amb el nom del noi o la 
noia

LES PLACES SÓN LIMITADES I S’OMPLIRAN PER RIGORÓS ORDRE D’INSCRIPCIÓ.

LA INSCRIPCIÓ NOMÉS SERÀ VÀLIDA UN COP S’HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT.

NO S’ADMETRAN CANVIS D’ACTIVITATS NI ANUL•LACIONS UN COP FETS LA 
INSCRIPCIÓ I EL PAGAMENT.

+INFO: Oficina Jove de l’Urgell – Telèfon 649.598.303 i adreça de correu 
electrònic: joventut@tarrega.cat
+INFO dels camps locals - 686418869 (Toni) 



Organitza:

Amb el suport de:

+ INFO a l’Oficina Jove de l’Urgell

i a Quàlia: 

C/ La Solana, núm. 6 – Tàrrega

973 314 392 i 649 598 303

joventut@tarrega.cat

www.tarrega.cat

C/ Urgell núm. 27 - Tàrrega

687 76 38 77 - hola@lleurequalia.cat

www.lleurequalia.cat

649 598 303 | 687 76 38 77

https://www.facebook.com/oficinajovedelurgell

@OJUrgell @IgualtatTarrega @ajtarrega

@acciocomunitaria @ajuntamenttarrega 

@oficinajoveurgell @lleure_qualia 

Segueix-nos a les xarxes socials!


