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O C T U B R E

issabtes
JOVES

D Primer Trimestre
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Les activitats en           es fan al Club de 10h a 13h,
s'ha de portar esmorzar.
Les activitats en          són excursions de 10h a
17h, s'ha de portar esmorzar, aigua i dinar.
Les activitats en          són activitats col·lectives
del Movijove, tenen horaris i preus específics i
requereixen d'autorització especial. 
Les activitats en          són activats d'oci nocturn,
tenen horari especial i, en ocasions, tenen un cost a
part de la quota de joves.

TÚNEL DEL TERROR I NIT JOVE (Dv.)

D E S E M B R E

EXPOCOLÒNIA

EL NOSTRE CASAL

PREPAREM CASTANYADA

EXCURSIÓ a COLLSEROLA

DIA DE LA (DIS)CAPACITAT

CAGA TIÓ (JOC i JOGUINA)

EXCURSIÓ MIRADOR DEL
SEMÀFOR

3

Famílies! Torna el curs i ho fem veient
els vídeos de colònies! No t'ho perdis

Primer dia de dissabtes per dissenyar el
Casal que desitgem i deixar la nostra
emprempta a les seves parets.

Toca preparar el Túnel del Terror, els
passadisos i elements.

Primera excursió! Marxem a Collserola on
farem una senzilla caminada per anar escalfant
motors per a l'estiu.

El dia 3 de desembre es celebra el dia de
la discapacitat. Vine al Club per realitzar
jocs que ens apropin a la diferència

Aquest desembre anem al Mirador del
Semàfor, al Prat del Llobregat, d'excursió!

Amb el Joc i Joguina, el grup de joves, muntem la
nostra paradeta de campanya econòmica, amb els
beneficis començarem a fer guardiola per a les
activitats especials d'estiu.
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N O V E M B R E

ESCAPE ROOM (Dv.)

EXCURSIÓ MOVIJOVE

FESTIVAL DAU

EXCURSIÓ de FAMÍLIES26

Enigmes, candaus, trencaclosques... Un Escape Room
és una activitat que ens farà treballar en equip per
superar els reptes de la sala i poder escapar! 
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA, PLACES LIMITADES

Ja està aquí la primera activitat col·lectiva del
Movijove! En aquesta ocasió farem una excursió que
ens portarà a descobrir noves companyes i racons de
la natura.

Dia de jocs de taula! Marxem cap al
Festival Dau a Barcelona on gaudirem
d'un matí de jocs de taula.

Ens hem preparat aquest novembre per
fer una excursió en família, disfrutar de la
tardor i trobar alguna sorpresa... Al
novembre sortirà la informació!
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Pel grup de Telegram
 passarem informació 
i alguna fotografia! 
Truca i apunta't 
a secretaria!

Divendres de Castanyada significa Túnel
del Terror! Vine a espantar al barri i a
gaudir d'una nit de Halloween al Club.
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GRUP DE DISSABTES


