
PACK FESESTIU:
Inscripcions a 4 o més activitats de pagament 15% de 

descompte sobre el total del preu.

amb el suport de:

Aprèn a compondre fotos i vídeos per l’Instagram....
Coneix aquells trucs i tècniques que et faran triomfar!
14 i 15 de juliol de 10 h a 13 h
Preu: 5€ / A càrrec de l’Escola Arsenal

Foto creativa per Instagram i Stories

 

  

Activitats

Apunta't a aquesta activitat de tennis taula i colpeja per guanyar el punt.
13 de juliol de 17 h a 20 h
Preu: Gratuït / A càrrec de Activijoc

Torneig de Ping-Pong

Unes estranyes caixes fan Tic-Tac..Són explosius i si esclaten tot 
desapareixerà.  Aconseguireu desactivar-les a temps?
22 de juliol de 18 h a 19:30 h
Preu: gratuït / A càrrec de Cocolisto

Booomba! Scape Room

 

Programa, crea i prova un dron, una aparell de moda que 
té aplicacions tan lúdiques com professionals.
14 i 15 de juliol de 17 h a 20 h
Preu: 5€ / A càrrec de Capekmaker

Drons

Realitat virtual
Taller per conèixer i crear mons extraordinaris: l’univers,
les profunditats del mar o indrets llunyans..T’atreveixes?
16 i 17 de juliol de 10:30 h a 13 h
Preu: 5€ / A càrrec de Petits Enginyers

Aprèn tècniques de dibuix i pintura a partir del disseny d’un 
personatge, i crea un fantàstic mural cúbic de grans dimensions
20 i 21 de juliol de 10 h a 13 h
Preu: 5€ / A càrrec de l’Escola Arsenal

Mural cúbic

Una història, uns personatges, una missió, reptes i misteris… Iniciació 
als jocs de rol: un concepte diferent i dinàmic dels jocs de taula.
21 de juliol de 17:30 h a 20 h
Preu: gratuït / A càrrec de l’Associació Lúdica El Refugi

Tarda de jocs de rol

Aprèn els diferents moviments característics d’aquesta dansa urbana 
on el moviment dels peus es queda amb tot el protagonisme.
29 i 30 de juliol de 10:30 h a 12 h
Preu: 5€ / A càrrec de Meskelleure

Shuffle dance

Fes-ho
en grup

Emplenant i enviant el formulari que trobareu a www.indexjove.cat 

(a partir de les 9h del dilluns 15 de juny, i fins les 20h del dijous 25 de juny)

Un cop finalitzades les preinscripcions, el Servei de Joventut facilitarà a cada persona la 
documentació pertinent per formalitzar la inscripció i el pagament de les activitats.

*Es donarà prioritat als joves entre 13 i 18 anys (nascuts entre l'any 2002 i 2007).

*Places limitades.

*L'organització es reserva el dret d'anul.lar una activitat si no hi ha el mínim de places 
cobertes.

  Tota la informació la trobaràs a: www.indexjove.cat 

+INFO a l'Índex - index@santsadurni.cat     
C. Pompeu Fabra, 34 Tel. 93 891 33 20 

De dilluns a divendres, de 10 a 14h.  

PREINSCRIPCIONS ONLINE
del 15 al 25 de juny 

#fesestiu20
#fesestiu20indexjove 

@indexjove

@indexjove       

2020

COVID19

*Algunes activitats es poden veure modificades o anul·lades en funció de les 

mesures i indicacions dictades pel Govern o l’administració competent

*Totes les activitats es realitzaran seguint les mesures de distanciament, seguretat, 

higiene i prevenció segons la normativa i indicacions oficials.

Descobreix les tècniques d’aquesta escriptura creativa i les 
seves infinites aplicacions.
29 i 30 de juliol de 17 h a 19 h
Preu: 5€ / A càrrec de l’Escola Arsenal

Lettering

I


