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La Regidoria de Joventut 4.0 
enceta un nou cicle amb una nova 
normalitat, actualitzada i renovada. 
Ens hem marcat l’objectiu d’ampliar 
i renovar les vies de comunicació de 
les quals disposem per a fer arribar 
a la joventut tota la informació 
relativa a projectes, beques, cursos 
o activitats que tenim a la vostra 
disposició.

Així, juntament amb el perfil de 
Facebook i el web, ara s’uneix el 
d’Instagram.

Web: joventut.vila-real.es

@espaijovevila

@EspaiJove

joventut@vila-real.es

Telèfon: 964 547 203

Ens podeu trobar per::

REGIDORIA DE JOVENTUT INFO



L’Espai Jove és un espai de formació, 
d’oci, d’oportunitats associatives i 
culturals on també podeu trobar 
les activitats que proposen altres 
associacions o grups que s’ofereixen 
per a fer coses amb nosaltres.

Si necessiteu un espai on assajar 
teatre, dansa, música o reunir-vos, fer 
treballs grupals, exposar les vostres 
obres, l’Espai Jove és el vostre espai. 
Poseu-vos en contacte amb nosaltres 
i us ho facilitarem.

En persona: avinguda de França, 25,
heu de sol·licitar cita prèvia per 
telèfon o correu eletrònic..

Tots els cursos i activitats es duran a 
terme amb les garanties de seguretat 
previstes en la normativa estatal i 
autonòmica relativa a la COVID-19

A continuació, teniu les propostes 
que us oferim per a la temporada de 
tardor-hivern 2020-21:

ESPAI JOVE INFO

joventut@vila-real.es

Telèfon: 964 547 203



AON? ALTERNATIVA
D’OCI NOCTURN

Perquè eres jove i vols decidir 
què fer amb el teu temps lliure!

Perquè eres jove i no vols tenir 
un oci dirigit!

Perquè eres jove i no vols un 
oci consumista!

Per tot això i més, des de la Regidoria 
de Joventut i l’UPCCA posem a la 
disposició de tota la joventut de la 
ciutat un espai per a autogestionar-se 
el temps lliure. Què fer, quan, com… 
tot ho decidiu vosaltres.

Un espai lliure de fum i d’alcohol, però 
obert a tot el que et vinga de gust 
fer…

–Us animeu a vindre? on? A l’aon?

Tots els divendres i dissabtes
de 18.00 a 22.00 h
Lloc: Passeig de l’Estació, 68 

INFO

@aon_vila_real

aon@gmail.com



Per a poder traure-li el màxim 
profit al temps lliure i obtenir alhora 
importants descomptes, l’IVAJ, a 
través de la Regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament de Vila-real, posa a 
la vostra disposició el Carnet Jove.

El poden obtenir els joves en edats 
compreses entre els 14 i 30 anys 
ambdós inclosos i té un àmbit tant 
estatal com europeu.

Aquest carnet té per objectiu 
facilitar a la joventut la mobilitat 
i intercomunicació, així com 
possibilitar l’accés, mitjançant 
descomptes, a serveis de caràcter 
social, cultural, econòmic, educatiu, 
recreatiu, esportiu, de consum, de 
transport i similars.

No et quedes sense gaudir de tots 
els seus avantatges i passa per 
l’Espai Jove per a fer-te’l.

A causa de les noves circumstàncies 
heu de demanar cita prèvia, per 
telèfon o correu electrònic.

CARNET JOVE +
CARNET D’ALBERGUISTA 
INTERNACIONAL INFO



A causa de les condicions per a
adaptar-nos a la nova realitat, el 
procediment de matriculació en els 
diferents cursos i activitats ha variat. 
Hi ha alguns cursos en els quals 
serà necessària una preinscripció 
mitjançant la seu electrònica (amb 
instància registrada) i, altres, la 
matriculació es realitzarà amb cita 
prèvia mitjançant correu electrònic o 
per telèfon.

Consulteu en cada curs com serà el 
procediment.

També hem modificat el sistema 
d’ensenyament i per a adaptar-nos a 
les noves mesures de distanciament 
social en alguns cursos es formaran 
subgrups i hi haurà una classe de 
reforç telemàtic.

ESPAI JOVE INFO CURSOS

DESCOMPTES:

(*) Cursos amb el 50% de descompte

—Carnet Jove en vigor

—Víctimes de violència de gènere incloses en un programa d’ajuda 
o rehabilitació a proposta del Grup d’Atenció a les Víctimes de 
Maltractament (GAVIM) o dels Serveis Socials de Vila-real

—Minusvalidesa en grau igual o superior al 33%

—Membre de família nombrosa

joventut@vila-real.es

Telèfon: 964 547 203



ESPAI JOVE CURSOS

TALLERS D’ART INCLUSIU 

Totes les persones tenim virtuts i 
capacitats, el més important és saber 
trobar-les i desenvolupar-les en la nostra 
vida diària.

Deixarem córrer la nostra imaginació 
i creativitat amb diferents tècniques 
artístiques i crearem les nostres obres 
d’art, ja siga amb pasta de paper, pintura, 
fang... Al final del curs exposarem les 
nostres millors obres.
Tallers adaptats a persones amb 
discapacitat física o psíquica.

Tots els dimecres del 14 d’octubre de 
2020 al 23 de juny de 2021
de 18.00 a 19.30 h
Lloc: Espai Jove

Tallers gratuïts
Format presencial. Places limitades 
Matriculació amb cita prèvia

ANGLÉS A2 I B1

Aquest curs ens pot ser útil tant si ens 
volem presentar per lliure als exàmens 
de l’Escola Oficial d’Idiomes com si el que 
necessitem és un reforç amb els estudis 
d’aquests nivells.

Dimarts i dijous, del 15 d’octubre de 2020 
al 10 de juny de 2021
A2 de 18.00 a 19.30 h
B1 de 19.30 a 21.00 h

Lloc: Espai Jove
Preu: 120 euros / 60 euros
amb descompte (*)

Format: Depén de la demanda serà 
presencial o amb subgrups amb un dia 
de classe presencial i un altre de classe 
telemàtica.

Matriculació amb cita prèvia



ESPAI JOVE CURSOS

FOTOGRAFIA

Adquirirem els coneixements bàsics per 
al maneig de la càmera fotogràfica. Com 
aconseguir aquella imatge que veiem però 
no som capaços de plasmar, com poder 
fer realitat aquesta idea que ens ronda pel 
cap.

Dilluns del 19 d’octubre de 2020
al 15 de febrer de 2021
de 18.30 a 20.30 h

Lloc: Espai Jove
Preu: 80 euros / 40 euros
amb descompte (*)

Format presencial. Places limitades
Matriculació amb cita prèvia

LLENGUA DE SIGNES, NIVELL B1

Amb aquest nivell ja serem capaços 
d’entendre i mantenir converses signades. 
Curs de 150 hores reconegut per la 
CNSE (Confederació Nacional de Sords 
d’Espanya) i homologat per FESORD CV 
(Federació de Persones Sordes de la 
Comunitat Valenciana).

Dilluns i dimecres, del 19 d’octubre de 
2020 al 7 de juny de 2021
de 18.00 a 20.30 h

Lloc: Espai Jove
Preu: 200 euros / 100 euros
amb descompte (*)

Format presencial. Places limitades
Matriculació amb cita prèvia



ESPAI JOVE CURSOS

VALENCIÀ C1 I C2

Ens prepararem per a poder presentar-
nos tant als exàmens de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de 
Valencià com als de l’Escola Oficial 
d’Idiomes dels nivells de valencià C1 i C2.

Dimarts i dijous del 27 d’octubre de 2020 
al 10 de juny de 2021
C1 de 18.00 a 19.30 h
C2 de 19.30 a 21.00 h

Lloc: Espai Jove
Preu: 120 euros / 60 euros
amb descompte (*)

Format: Subgrups amb una classe 
presencial i una altra classe telemàtica.

Preinscripció: Seu electrònica del 28 de 
setembre al 7 d’octubre.
Publicació preinscrits: 8 d’octubre
Sorteig i publicació admesos: 13 d’octubre

Tota la informació es publicarà a la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Vila-real 
i a les xarxes socials de la Regidoria de 
Joventut.

JAPONÉS, NOKEN 5 I NOKEN 4

Conéixer aquest idioma és un factor 
determinant a l’hora de poder treballar 
en una corporació, empresa o missió 
diplomàtica, i també dins del món de la 
traducció i la interpretació. Us preparareu 
per a presentar-vos als exàmens oficials 
de japonés.

Dilluns i dimecres del 19 d’octubre
de 2020 al 16 de juny de 2021
Noken 5 de 18.00 a 19.30 h
Noken 4 de 19.30 a 21.00 h

Lloc: Espai Jove
Preu: 120 euros / 60 euros
amb descompte (*)

Format presencial. Places limitades
Matriculació amb cita prèvia



ESPAI JOVE CURSOS

MANIPULADOR/A ALIMENTS COMERÇ

Si busqueu feina en el sector del comerç 
minorista, aquest és el carnet que 
necessiteu per a treballar a supermercats, 
fruiteries, carnisseries, ultramarins… El 
curs té una durada de quatre hores.

Dilluns 7 de desembre de 2020
de 9.30 a 13.30 h

Lloc: Espai Jove
Preu: 40 euros / 20 euros
amb descompte (*)

Format presencial. Places limitades
Matriculació amb cita prèvia

MANIPULADOR/A ALIMENTS 
HOSTALERIA

Obteniu el certificat de manipulació 
d’aliments per a treballar en el sector de 
l’hostaleria, pizzeries, bars, restaurants… 
El curs té una durada de quatre hores.

Dilluns 30 de novembre de 2020
De 9.30 a 13.30 h

Lloc: Espai Jove
Preu: 40 euros / 20 euros
amb descompte (*)

Format presencial. Places limitades
Matriculació amb cita prèvia



ACTIVITATSESPAI JOVE

CINECULPABLE + Cinexpress

Com cada mes de novembre des de ja 
fa 23 anys, la ciutat de Vila-real s’ompli 
d’històries i relats contats en menys de 
20 minuts. Comptarem amb xarrades, 
activitats paral·leles i els OFF culpables.

Des del divendres 20 fins al divendres 27 
de novembre

Lloc: Espai Jove i Auditori Municipal Músic 
Rafael Beltrán Moner

Anunciarem en les nostres xarxes socials  
les actuacions i com podeu aconseguir les 
vostres invitacions.

AVANÇADA JOVE

Perquè tant l’oci com la cultura formen 
part essencial en el desenvolupament de 
les persones joves, volem celebrar el dia 
de la joventut amb tots i totes gaudint 
durant diversos dies de les actuacions 
dels influenciadors del moment... música, 
moda, humor... Si tens entre 16 i 30 anys 
aquesta és la teua avançada!

Dijous 15 i divendres 16
d’octubre de 2020
hora per determinar

Lloc: Auditori Municipal Músic Rafael 
Beltrán Moner

Anunciarem en les nostres xarxes socials  
les actuacions i com podeu aconseguir les 
vostres invitacions.



RÀDIO ESPAI JOVE

Ràdio EspaiJove, la ràdio de l’Espai 
Jove, naix per a donar resposta a 
la necessitat d’ampliar els punts de 
trobada amb els joves de totes les 
edats, amb coses a dir...

Estem preparats per a emetre 
actuacions via live streaming, que 
ja es poden escoltar amb qualsevol 
dispositiu electrònic, ja siga mòbil, 
tauleta tàctil o ordinador i una 
emissió de 24 hores ininterrompudes. 

Atenció al públic amb cita prèvia per 
correu electrònic.

Per això, fem una crida a tots i a totes, 
DJ, solistes o grups que vulguen sonar 
en la ràdio, associacions que vulguen 
fer públiques les seues inquietuds, o 
vosaltres si teniu alguna cosa a dir, 
perquè vingueu o ens feu arribar el 
vostre material. Per tant:

SI VOLS FER-TE ESCOLTAR, VINE;
SI NO, ESCOLTA’NS.

INFO

Web: www.radioespaijove.es

@radiojovevila

WhatsApp: 655 755 347

radiojovevila.real@gmail.com

@RadioEspaiJove

@RadioEspaiJove



PRACTICA I EXPLICA

Aquest apartat està ideat per a apropar-vos al món de la ràdio i tot el que 
l’envolta. Tots els cursos es fan en el local de la ràdio, als locals d’assaig 
Volum-en-zero. Per a inscriure-vos heu d’enviar un correu electrònic a 
radioespaijove@gmail.com i concretareu la data i horari de les classes 
amb el professor.

INICIACIÓ A LA RÀDIO

Aprendreu a produir i realitzar programes 
per a la ràdio, a col·locar la veu i tècniques 
de comunicació, fareu de tècnic de so i 
aprendreu a emetre el nostre programa.

PRODUCCIÓ AMB ABLETON LIVE

Aprendreu com fer baixos potents, 
melodies enganxoses i bateries rítmiques, 
a més de síntesi, enginyeria del so… 

DISCJÒQUEI TRAKTOR AMB 
CONTROLADORS 

Feu el vostre set amb controladors.

DISCJÒQUEI DJING AMB ABLETON

Aprendreu a utilitzar totes les eines i 
funcions d’aquest programa i s’aportarà 
una àmplia visió del món de la creació 
musical amb l’ordinador.

RÀDIO ESPAI JOVE CURSOS



BONUS MLA 5.0: els dilluns de 17.30 a 20.00 hores

SI LA TOCAS A OTRA VEZ: els dilluns de 21.00 a 22.00 hores

MALES VIBRACIONS: els dimarts de 19.30 a 20.30 hores

OTAKULTURA DSE: els dimarts de 21.30 a 23.30 hores

METAL JUKE BOX: els dimecres de 12.00 a 13.00 hores (quinzenal)

LOS SANTOS RADIO: els dimecres de 17.00 a 19.00 hores

GENERACIÓN RANDOM: els dijous de 17.00 a 19.00 hores

INTENSAMENTE: els dijous de 17.30 a 19.30 hores (quinzenal)

BLABLALAND: els dijous de 19.30 a 21.00 hores (quinzenal)

LA CULPA ES DE...: els dissabtes d’11.00 h a 13.00 hores (quinzenal)

GUIÓN DIBUJO COLOR: els dissabtes d’11.00 a 13.00 hores (quinzenal)

EL PARRAQUE: els diumenges d’11.00 a 13.00 hores (quinzenal)

Enllaç per a escoltar tots els podcasts dels programes:

http://www.ivoox.com/escuchar-radio-espai-jove_nq_115375_1.html

Per a escoltar la ràdio en directe: www.radioespaijove.es

RÀDIO ESPAI JOVE GRAELLA


