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CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL
CIJ: ESPAI JOVE

El Centre d’Informació Juvenil 
és un servei públic i gratuït 
de la Regidoria de Joventut 
per als joves de 14 a 30 
anys, on s’ofereix informació, 
documentació i orientació 
en els temes que siguen 
d’interés per a la joventut, 
com ara oci, formació, beques 
i ajudes, concursos, salut, 
associacionisme, temps lliure…

A continuació teniu les propostes 
que us oferim per a aquesta 
primavera-estiu 2021.

Per a qualsevol consulta, ens 
podeu trobar en: 

INFO

Web: joventut.vila-real.es

@espaijovevila

@EspaiJove

joventut@vila-real.es

Telèfon: 964 547 203



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, en altres, la 
matriculació es realitzarà amb cita 
prèvia mitjançant correu electrònic o 
per telèfon.

Consulteu en cada curs com serà el 
procediment.

A continuació teniu les propostes 
que us oferim per a aquesta 
primavera-estiu 2021.

ESPAI JOVE INFO MATRICULACIÓ

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 MAIG

FIRA DE L’ESTUDIANT VIRTUAL 

Tant si esteu estudiant, com si esteu 
treballant, com si no esteu fent res…, 
amb aquesta fira volem facilitar-vos un 
suport per a l’orientació i la clarificació 
dels diferents itineraris formatius que 
s’ofereixen avui dia.

Per a aconseguir-ho, comptarem amb una 
variada oferta d’estands informatius de 
centres de formació reglada, no reglada, 
cicles de formació, centres d’idiomes, 
acadèmies, mobilitat internacional, forces 
de seguretat, equips d’emergència; amb 
especial incidència en el perfil STE(A)M
(de l’anglés Science, Technology, 
Engineering, (Arts) and Mathematics).

A més, comptarem amb un equip 
d’experts professionals que ens faran 
una introducció amena de les diferents 
possibilitats formatives.

Del 10 al 14 de maig
www.firadelestudiant.es

Inscripcions a partir del 3 de maig en 
www.firadelestudiant.es. Sols necessiteu 
una adreça electrònica i podreu accedir-hi
tantes vegades i tant de temps com 
desitgeu.



ESPAI JOVE

SENDA JOVE:
DESCOBRINT LA PLANA BAIXA

Perquè també es pot fer esport d’una 
manera divertida i no competitiva, us 
proposem quatre excursions en les quals 
coneixerem part de la nostra comarca i 
gaudirem també fent amistat. Un tipus 
d’oci diferent!

Senda 1:
Seguint el Millars (13,5 km)
Dissabte 15 de maig

Lloc d’eixida: parada d’autobús de l’ermita 
de la Mare de Déu de Gràcia
Lloc d’arribada: pont de Santa Quitèria
Hora aproximada d’eixida: 9.00 h
Hora aproximada d’arribada: 14.00 h

Senda 2:
Arribem a l’embassament del Sitjar (11,5 km)
Dissabte 22 de maig

Lloc d’eixida i d’arribada: parada d’autobús 
de l’avinguda de França
Hora aproximada d’eixida: 9.00 h
Hora aproximada d’arribada: 14.00 h

Senda 3:
A la desembocadura del Millars (20 km)
Dissabte 29 de maig

Lloc d’eixida i arribada:
pont de Santa Quitèria
Hora aproximada d’eixida: 9.00 h
Hora aproximada d’arribada: 14.00 h

Senda 4:
Finalitzem a Santa Bàrbara (9 km)
Dissabte 5 de juny

Lloc d’eixida i arribada: parada d’autobús 
de l’avinguda de França
Hora aproximada d’eixida: 9.00 h
Hora aproximada d’arribada: 14.00 h

MAIG



ESPAI JOVE

MANIPULADOR/A D’ALIMENTS
PER A L’HOSTALERIA

Obtindrem el certificat de manipulació 
d’aliments per a treballar en el sector de 
l’hostaleria, pizzeries, bars, restaurants…

A càrrec de Formació i Dietètica Teresa 
Ventura

Dimecres 23 de juny
de 17.00 a 21.00 h 

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

ESCAPE ROOM: PONTE ROSSO

La banda rival de la l’organització delictiva 
Ponte Rosso, las Triadas, ha assassinat 
quatre dels seus membres a l’interior d’un 
dels seus pisos francs. L’organització té 
punxada l’emissora de la policia i sap que 
compta amb 45 minuts per a recollir els 
cadàvers i totes les proves que els puguen 
incriminar. Sereu capaços
d’aconseguir-ho?

A partir de 14 anys

Dissabte 12 de juny
de 10.30 a 14.30 h i de 16.00 a 21.00 h

Lloc: Espai Jove
Activitat gratuïta

Repartiment d’invitacions a partir del 
dijous 3 de juny, amb un màxim de dues 
invitacions per persona

JUNY



ESPAI JOVE

CURS DE MATL

Aquest curs capacita per a intervenir 
de manera educativa en activitats de 
lleure infantil i juvenil i per a organitzar, 
dinamitzar i avaluar activitats de temps 
lliure en el marc de la programació general 
d’una organització, amb una incidència 
explícita en l’educació en valors i amb 
atenció a les mesures bàsiques de 
seguretat i prevenció de riscos. Curs de 
310 hores, homologat per l’IVAJ.GVA Jove.

A causa de les condicions per a
adaptar-nos a la nova realitat, el 
procediment de matriculació serà amb 
preinscripció mitjançant la seu electrònica 
(amb instància registrada).

Preinscripció: mitjançant la seu 
electrònica del 7 al 20 de juny

Publicació persones preinscrites:
21 de juny

Sorteig i ordre de matrícula: 22 de juny

Matriculacions: del 28 al 30 de juny

Esmena d’errades i llista definitiva:
1 i 2 de juliol

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

A càrrec d’EAJ Món Màgic

De dilluns a divendres del 5 al 21 de juliol
de 9.00 a 13.00 h i de 14.00 a 18.00 h

Lloc: Espai Jove
Preu: 250 euros / 125 euros
amb descompte (*)

JULIOL



ESPAI JOVE AGOST

CURS DE MANIPULADOR/A D’ALIMENTS 
HORTOFRUCTÍCOLES

Obtindrem el certificat de manipulació 
d’aliments per a treballar en el sector del 
magatzem de fruites i verdures. El curs té 
una duració de quatre hores.

A càrrec de Formació i Dietètica Teresa 
Ventura

Dimecres 25 d’agost
de 9.30 a 13.30 h

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

CURS DE MONITOR/A DE MENJADOR 
ESCOLAR

Adquirirem nous coneixements i recursos 
educatius en l’àmbit dels menjadors 
en centres d’ensenyament. L’acte de 
menjar suposa un moment compartit, 
un acte social i, per tant, un espai per a 
les relacions socials en el marc d’unes 
normes i uns hàbits preestablerts segons 
les diferents cultures, que han de ser 
apresos.

A càrrec d’EAJ Món Màgic

Inscripcions a partir del 2 d’agost

De dilluns a divendres, del 23 al 27 d’agost
de 9.00 a 15.00 h

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



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 la 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 venir?

L’horari s’ha adaptat a les noves 
circumstàncies, podeu venir els 
divendres, dissabtes i diumenges, 
festius i vespres de festius
de 17.00 a 21.00 h

Lloc: Passeig de l’Estació, 68 

INFO

@aon_vila_real

aon@gmail.com



RÀDIO ESPAI JOVE

Ràdio Espai Jove, 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 amb 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

t.me/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 al local de la ràdio, als locals d’assaig 
Volum-en-zero. Per a inscriure-us-hi, 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/a 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 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 JUKEBOX: 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 21.30 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

t.me/RadioEspaiJove



Per a poder traure 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 la 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 us quedeu sense gaudir de tots 
els seus avantatges i passeu per 
l’Espai Jove per a fer-vos-el.

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

CARNET JOVE +
CARNET D’ALBERGUISTA 
INTERNACIONAL INFO


