Presentació
Aquest Catàleg està impulsat pels Ajuntaments, sota la coordinació del Consell Comarcal del Barcelonès, amb
la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
El catàleg pretén ser una eina útil pels Centres d’Educació Secundària, així com a entitats, altres centres de
formació, centres de formació ocupacional, centre de formació d’adults, i/o equipaments (biblioteques, centre
cívics...) o bé entitats o casals de joves. Per tant neix amb caràcter dinàmic i obert a les futures demandes que
puguin sorgir.
El caràcter dinàmic i obert del que es caracteritzarà el catàleg, permetrà l’adaptació de la nostra oferta a les
futures demandes i necessitats que marqui la pròpia realitat del jove.
Tots els tallers ofertats [1] són dirigits per especialistes en la matèria, ja que són els nostres assessors de les
diferents assessories que realitzen i contenen accions tant formatives com dinàmiques grupals que permeten
un coneixement millor de les diferents propostes.

Petició d'activitats
Els serveis i recursos que oferim a través d’aquest catàleg són totalment gratuïts i es realitzen a partir de les
demandes concretes dels centres educatius, formatius i equipaments.
Per tal de fer la correcta demanda de qualsevol activitat, el personal del centre ha d’omplir la fitxa de sol·licitud
i enviar-la, la qual cosa podrà realitzar tot omplit el formulari de sol·licitud [2] o bé adreçant la vostra
sol·licitud als informadors i/o dinamitzadors que la Regidoria de Joventut del vostre Ajuntament.
Si el centre té alguna demanda que no s’inclou a la guia, ha de comunicar la seva petició mitjançant la fitxa
d’activitat a la carta o posant-se en contacte amb nosaltres també trucant al 93.483.29.24 i demanant per
Mireia Pastó.
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