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Tardor 2021

activitats
per a tu!! 



PROJECTES DE

 I PER JOVES

TARDOR 2021
Al Servei de dinamització Juvenil del Centre Cívic Convent de Sant
Agustí creiem que treballar des del vincle amb adolescents i joves és
imprescindible per a establir una relació de proximitat i confiança.
Volem acostar l’equipament a aquest col·lectiu perquè puguin gaudir
d’activitats i formació que els interessin, trobar espais de relació entre
iguals i suport per a desenvolupar els seus propis projectes. 

Jordi Riera
JOVES ACCIÓ CONVENT



LETTERING
De 12 a 17 anys.
Dimarts de 17.30 a 19h
Del 19 d’octubre al 9 de novembre
Professora: Laia Voto

Aquest taller d'iniciació en el brush pen lettering
és una petita càpsula de coneixement on
intentarem transmetre tota la nostra passió per
aquest art. Aprendrem a dibuixar lletres seguint
diferents estils. Dibuixarem paraules i creem una
composició final plena de color aprofitant al
màxim totes les possibilitats dels retoladors
brush pen"

DANSA URBANA

De 12 a 17 anys
Dilluns de 17.30 a 18.30h
Del 18 d’octubre al 29 de novembre

En aquest taller coneixerem en profunditat els
estils urbans com el Hip-Hop, Popping, New Style,
Lockin, House i Krump d'una manera divertida.A
través del ball farem exercicis de coordinació,
aprendrem coreografies i ens mourem amb
ritmes urbans com ara el newstyle, breakdance i
ritmes llatins.

TALLERS GRATUÏTS

*Els tallers s’adaptaran al format virtual si les autoritats governamentals restringeixen l’accés presencial per motius sanitaris.

Inscripcions a partir del 13 de setembre al nostre web
https://inscripcions.conventagusti.com/
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BASES TRAP, RAP, DRILL

De 12 a 17 anys.
Divendres 17.30 a 19.30h
Del 15 d'octubre al 19 de novembre.
Professor: Àlex Pacheco AKA AP (Llobregat Block Party)

Vols aprendre a fer beats com els dels teus
artistes urbans preferits? Aprèn a utilitzar el DAW
líder en producció musical i adquireix els
conceptes bàsics per fer beats de Trap, UK Drill,
Rap, Trapsoul, Reggaeton…

Treballarem per aconseguir percussions amb
bounce, melodies i harmonies efectives, sampling
i efectes per donar-li la "salsa". Tot el necessari
perquè els teus beats sonin professionals.

K-POP
De 12 a 17 anys. 
Divendres de 17.30 a 18.30h
Del 8 d’octubre al 12 de novembre
Professora: Sandra Garcia “Sendy”

El K-Pop (korean pop) és un estil musical que
durant els últims anys ha aconseguit atreure
l’atenció de molts adolescents i adults joves
d’arreu del món. L’onada del pop coreà cada
vegada és més present entre nosaltres amb les
nombroses activitats relacionades amb el K-Pop
que s’hi realitzen, amb la publicació de més
articles i l’organització de concursos a nivell
nacional.



CREA UNA CANÇÓ
DUB AMB CHALART58
De 16 a 22 anys
Dijous 7 d’octubre de 17.30 a 21.30h
Professor: Chalart58

Crearem una cançó dub amb l’ordinador.
En farem la mescla i la producció:
treballarem amb diferents tipus
d’efectes i manipularem les pistes, fent
especial èmfasi en l’àudio i la creativitat.
Chalart58 és un dels grans productors de
reggae de l'escena catalana i nacional. El
seu nom ha estat lligat a figures
importants com Manu Chao o Fermín
Muguruza, però en els últims anys les
seves investigacions musicals l'han
portat al dub, publicant i produint
diferents discos de grups destacats del
panorama del DUB.

MÚSICA VISUAL 

Pràctica de composició visual al ritme de buleria,
manipulant un controlador. Adreçat a tots els
públics, i obert i recomanat per a persones amb
disminució auditiva total o parcial. La pràctica es
farà amb una cançó realitzada al taller
participatiu Crea una Cançó DUB amb Chalart58.

 

De 16 a 22 anys
Dimecres de 19 a 21.30h
Del 13 d’octubre al 10 de novembre
(el 20 d’octubre no hi ha classe)
Professor: Aurora Gasull



ENDINSA’T AL MÓN
MAKER INICIACIÓ
De 14 a 17 anys.
Dilluns de 17.30 a 19.30h
De l’11 d’octubre al 8 de novembre (1 de novembre festiu)
Professor: Òscar Martínez
Preu: Gratuït

Cada cop és més comú sentir anomenar la
paraula Maker. Però què és un Maker? Què es pot
fer en un espai Maker? Què és una impressora 3D,
una CNC, un MakeyMakey, etc i com funcionen?
Tot això ho descobrirem a Endinsa't al món
Maker, una introducció a aquest món, que ens
permetrà conèixer el funcionament bàsic de les
eines i dinàmiques que utilitzem al
Makerconvent, així com la història i els principis
que hi ha darrera d'aquest moviment. I sobretot,
ens permetrà descobrir que totes i tots podem ser
Makers en la nostra vida diària!

TALLERS AMB MAKERCONVENT 
Espai de creació,producció i fabricació digital. 
Portes obertes: dimarts de 17 a 19h (Gratuït)



N’KONSTRUCCIÓ
INICI EL 30 DE SETEMBRE

Dijous de 17 a 19.30h 
D'11 i 16 anys 
Inscripcions obertes tot l’any. 
Gratuït a partir de 12 anys

Punt de trobada de noies i nois d’entre 11 i 16
anys. Fem allò que ens motiva; teatre, jocs de
taula, sortides, còmic, tallers de cuina o
cicles de cinema. 
Estem N’Konstrucció constant, vine i
proposa!

ESPAIS DE TROBADA

CLUB DE LES INVENTORES
I INVENTORS
INICI EL 29 DE SETEMBRE

Dimecres de 17.30 a 19.30h 
De 10 i 16 anys 
Inscripcions obertes tot l’any. 
Gratuït a partir de 12 anys

Espai per noies i nois d'11 a 16 anys. Has
sentit a parlar de MakerConvent? És un espai
de creació digital, amb impressores 3D i
moltes eines més. A través de la filosofia
Maker podràs aprendre a desenvolupar idees
en grup i et divertiràs jugant amb diferents
materials. Activitat AMB MAKERCONVENT



FULLS EN BLANC

De 12 a 17 anys. 
Dilluns de 17 a 19h.
Inici l'11 d'octubre.
Gratuït. Inscripcions tot l'any

Aprèn, comparteix habilitats i crea les teves
pròpies il·lustracions en el nostre espai lliure
de dibuix per a altres joves de 12 a 17 anys.
No tens excusa per seure davant un full en
blanc!

ESPAI OBERT
A partir de 14 anys. 
Gratuït

Tens algun projecte entre mans i et falta un
espai per tirar-lo endavant? T’agrada ballar? I
el teatre? Vols fer un concert? O un
cinefòrum? Vine!! Al Convent hi tens lloc! 
Al Centre Cívic cedim espais per a grups de
nois i noies que vulguin desenvolupar algun
projecte. Tenim diferents sales equipades
amb projectors, miralls, jocs de taula, etc.



Al Centre Cívic disposem de dos espais
expositius per a acollir propostes de creació
juvenil. Aquests espais volen ser un suport
per mostrar al barri el resultat d’un treball
artístic, o bé, un altaveu per fer arribar algun
missatge. Hem acollit propostes tant
interessants com instal·lacions artístiques, el
TFG d’alumnes d’audiovisuals o arts
plàstiques amb les emocions com a
temàtica central.

ESPAI EXPOSITIU

Aquest és un projecte de caràcter educatiu
que parteix de la Permacultura per impulsar
una educació STE(A)M. És un projecte que
està format per diferents tipologies
d'activitats educatives per a nois i noies de
10 a 14 anys, principalment, i que tenen
diferents graus de dificultat i complexitat. Al
web hi ha un univers de 21 activitats que
podeu trobar en l'apartat de "Sistema de
Gamificación" en Recursos. A banda, també
tindreu un Manual de caràcter teòric sobre
què és la Permacultura, un joc de cartes amb
diferents possibilitats d'ús, i un manual per
crear petits videos per tal que els nois i noies
puguin explicar la seva experiència l'hora de
participar en alguna d'aquestes activitats.

https://www.livingstem.eu/

PROJECTE LIVINGSTEM



FESTIVAL D’ART JOVE
(FAJ)
Festival que vol donar veu a diferents
expressions artístiques juvenils. Té un format
de concurs en què les propostes són
valorades per un jurat especialitzat que
decideix quina iniciativa és mereixedora
d’un suport econòmic que li permeti millorar
la seva producció. La cohesió del grup, la
reflexió crítica i els valors que transmeti la
peça presentada seran els criteris principals
a l’hora de premiar, per damunt de les
qüestions més tècniques o estètiques, que
també tenen cabuda però menys pes.Al
gener es farà la crida dels grups. Data del
festival a confirmar.

FESTIVALS

ROUGH DIAMONDS

El certamen s’adreça a grups de joves de 12 a
20 anys, que participeu a tallers de danses
urbanes a equipaments municipals -com els
Espais Joves o els Centres cívics- o a instituts
de Secundària de Barcelona. En queden,
doncs, exclosos grups d’escoles privades de
dansa.



INSCRIPCIONS TALLERS
Els tallers són activitats trimestrals. 

Inscripcions: a partir del 13 de setembre
Inici tallers: setmana del 4 d’octubre

 
Inscripcions Online: https://inscripcions.conventagusti.com

Presencialment: de dill a div de 10-14h i de 16-20h 
 

GRUPS DE TROBADA 
Els grups de trobada són activitats anuals. 

Les inscripcions estan obertes tot l'any. 
 

*La programació està subjecta a canvis.
 

CONTACTE
Jordi Riera 

JOVES ACCIÓ CONVENT 
CC CONVENT DE SANT AGUSTÍ 

C/ Comerç 36 - 08003 Barcelona 
932 65 000 

WHATSAPP 616363212 
JAC@CONVENTAGUSTI.COM 

INSTAGRAM.COM/JACCONVENT 
WWW.CONVENTAGUSTI.COM/JAC

INFORMACIÓ I CONTACTE


