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PRIMAVERA

FREE TIME AULA OCI JOVE
Espai lliure d'oci: ping-pong, futbolí,
air-hockey, playstation4 i jocs de taula
Per aquesta activitat no cal inscripció,
l'entrada és lliure ﬁns a completar l'aforament

dilluns a divendres de 17:00 a 20:00 h
12

€

Gratuït

CURS DE PREMONITOR DE LLEURE
Si t'agradaria treballar amb infants, pots començar amb el curs de premonitor de lleure. Una
iniciació al món del lleure. Coneixeràs recursos, et
donarem eines per iniciar-te en aquest món.
Aquesta activitat es realitza conjuntament amb
l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Vila-seca

De l’11 al 14 d'abril de 9 a 14 hores
€

de 15 a 17 anys

5€

A-SCENA! AULA de TEATRE JOVE
Descobreix el món de la interpretació! Apendràs
l'expressió corporal, improvització, anàlisis de
textos i la posada en escena. A més a més podràs
participar en l'obra de teatre que s'està preparant
pel dia 1 de juliol al Teatre Auditori de Salou.

Tots els dimecres de 17:30 a 19:00h
€

de 13 a 17 anys

Gratuït

TALLER DE FOTOGRAFIA CREATIVA
PER A XARXES SOCIALS
Vols que les teves publicacions tinguin més
"likes" i comentaris? T'agradaria potenciar la teva
creativitat i fer fotograﬁes perfectes?
Decobreix com fer-ho de manera fàcil i divertida
en aquest taller de fotograﬁa

22 i 29 d’abril
De 18 a 20h

€

15

Gratuït

MONOGRAFIC:
CREACIÓ DE PERSONATGES
En aquest taller apendràs a crear personatges,
mitjançant tècniques, despertant la teva creativitat, imaginació i expressivitat.

26 d’abril
De 18 a 20h

€

12

Gratuït

TALLER D’ESCENOGRAFIA
Tots els dijous del 28 d’abril
al 16 de juny
De 18:30 a 20h

€

12

Gratuït

T'agrada el món de l'art, del dibuix i la decoració?
Doncs aquest taller és per tu. Aprèn a preparar
tota l'escenograﬁa i attrezzo per l'obra de teatre
que preparen els joves de teatre, pel dia 1 de juliol
al Teatre Auditori de Salou.

COMERCIAL DANCE
Comença la primavera ballant!
Vine i atreveix-te amb els diferents tipus de ball i coreograﬁes i
passa una tarda divertida!

9 de maig
De 18 a 20h
12

€

Gratuït

JOCS DE TAULA
Anima't a passar una tarda de jocs de taula mai
vista! Podràs conèixer jocs de taula que ni imagines
i fer les partides que vulguis.

10 de maig
De 18 a 20h
12

€

Gratuït

CURS DE MANIPULADOR
D’ALIMENTS
Aprèn la formació bàsica, rutines i
pautes d'higiene a l'hora de tractar amb
els aliments i així evitar danys en la salut.
Disposar d'aquesta formació t'obrirà
més portes al món laboral i ampliaràs els
teus coneixements.

13 de maig
De 16 a 20h

€

18

Gratuït

TALLER
D’AUTOMAQUILLATGE
20 de maig
De 17:00 a 20:00h
15

€

Gratuït

T'agrada el maquillatge, però no
saps com treure proﬁt del que
tens? T'expliquem pas a pas la
forma correcta de treballar amb
les eines i productes de maquillatge adequats per al
teu tipus de pell i forma del rostre. Apendràs tècniques i trucs que podràs posar en pràctica de forma
senzilla.

DEsCOBREIX LA RUTA
DELS MIRADORS

Anima't, vine amb nosaltres i descobreix la ruta dels
miradors del camí de ronda de Salou.
Té una durada de 4 hores aproximadament. No oblidis portar roba i calçat còmode!

21 de maig
De 9.30 a 13.30h

18

€

Gratuït

MONOGRAFIC:
EXPLICAR CONTES
Aprèn tècniques i secrets
per emocionar explicant
contes.
Aproﬁta els consells per
potenciar les teves habilitats i imaginació.

27 de maig

De 16 a 20h

15

€

Gratuït

TALLER DE MAQUILLATGE
DE FANTASIA
Deixa anar la teva creativitat i realitza
creacions pròpies aprenent diferents
tècniques de maquillage fantàstic.

10 de juny
De 17 a 20h
15

€

Gratuït

Activitats per a joves de Salou d’entre 12 i 35
anys, a excepció de les indicades.
Cal tenir el Carnet Jove Masia Tous per inscriure’s a les activitats.
Aforament limitat amb inscripció prèvia. Totes
les activitats són a la Masia Tous (Carrer Maria
Castillo, s/n) a excepció de les indicades.
L’organització es reserva el dret d’anul·lar i/o
modiﬁcar una activitat per problemes aliens a
la seva voluntat.
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