Agenda d’activitats
2021

PROGRAMACIÓ ACTIVITATS 2021
Programació d'activitats i cursos de gener a desembre de 2021.
Amb l’arribada del fred arriba la nova programació de l'Oficina Jove, fresca i plena
de sorpreses!
Des de l'Oficina Jove de l'Alt Penedès ens il·lusiona presentar-vos la nova
Programació d’activitats per l’any 2021. Per tots aquells que us vulgueu apuntar a les
activitats i cursos, quan estiguin obertes les dates d’inscripcions, tan sols haureu
d'omplir
el
formulari
que
penjarem
en
el
següent
l’enllaç:
https://www.dinamo.cat/agenda-dactivitats
Hem hagut d'adaptar-nos a la nova normalitat i a les mesures perquè tots els cursos i
activitats es duran a terme amb les garanties de seguretat previstes en la normativa
estatal autonòmica relativa a la COVID-19.
Per a dubtes o preguntes podeu posar-vos en contacte amb nosaltres trucant al:
93 890 00 00 extensió (440) o enviant un WhatsApp al 620 38 65 42.
O bé escrivint a: dinamo@ccapenedes.cat
Aquí teniu la previsió de Programació d’Activitats 2021, les dates i el lloc se n’anirà
confirma’n segons la situació de la pandèmia:
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CURS DE PREMONITORS/ES DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL A SANT CUGAT DE SESGARRIGUES

MARÇ
I
ABRIL

Es tracta d'una formació en l'àmbit del lleure orientada a l'obtenció del títol de premonitors/es, per a joves
d'entre 15 i 17 anys.
Es realitza una edició del curs cada any, durant la Setmana Santa, començarà el 29 de març fins a l’1 d’abril
(intensiu). Places limitades.

29 al 1

CURS DE CARRETÓ FRONTAL A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Juny
2 dies

Es tracta d’un curs o pots millorar el teu currículum o les teves expectatives de treball. Amb el carnet de carretoner
pots inscriure't a ofertes d'ocupació com a responsable de magatzem, operari carreter en construcció, carretoner en
logística de transport de mercaderies i molts més llocs de treball que necessiten treballadors qualificats.
Curs són dos dies. Places limitades.

CURS DE MONITORS/ES DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL A SUBIRATS

Juliol
De dilluns
a
divendres

Octubre
o
desembre

Desemb
re
2 dies

Es tracta d'una formació en l'àmbit del lleure orientada a l'obtenció del títol de monitor, per a joves d'entre
18 i 35 anys. És realitzarà dos edicions del curs cada any, un durant l’estiu (intensiu) i l’altre a l’hivern.
És la formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil,
i que el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació
general d'una organització. Places limitades.

CURS DE MONITORS/ES DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL A SANT SADURNÍ D’ANOIA
Es tracta d'una formació en l'àmbit del lleure orientada a l'obtenció del títol de monitor, per a joves d'entre 18 i 35 anys.
És realitzarà dos edicions del curs cada any, un durant l’estiu (intensiu) i l’altre a l’hivern. És la formació que prepara l’alumnat
per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per organitzar, dinamitzar
i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització. Places limitades.

CURS DE CARRETÓ FRONTAL A PACS DEL PENEDÈS
Es tracta d’un curs o pots millorar el teu currículum o les teves expectatives de treball. Amb el carnet de carretoner
pots inscriure't a ofertes d'ocupació com a responsable de magatzem, operari carreter en construcció, carretoner
en logística de transport de mercaderies i molts més llocs de treball que necessiten treballadors qualificats.
Curs són dos dies. Places limitades.

