


PROJECTES DE I PER JOVES

TARDOR 2022
Des de FRANJA CONVENT, el 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
FRANJA CONVENT



LETTERING
De 12 a 16 anys.
Dimarts de 17.30 a 19h
De l'11 d'octubre al 29 de novembre.
Professora: Laia Voto
Preu: 35,20€

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". 

HIP HOP
De 12 a 16 anys
Dilluns de 17.30 a 18.30h
Del 10 d'octubre al 5 de desembre
Professora: Ariadna Estivill
Preu: 30,17€

Taller de Hip hop adreçat a totes les joves i a tots
els joves del barri, tant per les persones que ja ho
hàgueu provat algun cop com per les que sigui el
vostre primer contacte amb aquest estil. Passos
bàsics, bounce, groove, coreografia i freestyle al
ritme de bona música... Només hi falten les ganes
de ballar, que les poses tu!"

TALLERS PER A JOVES DE 12 A 16 ANYS

Inscripcions a partir del 12 de setembre al web
https://inscripcions.conventagusti.com/

Fotografia: Queralt Borrell



K-POP
De 12 a 16 anys. 
Divendres de 17.30 a 18.30h
Del 14 d'octubre al 9 de desembre
Professora: Juju (Judit)
Preu: 30,17€

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.

FONT: WWW.FREEPIK.ES

TALLER DE MANGA:
cares i expressions
De 12 a 16 anys.
Dijous de 17.30 a 19.00h
Del 13 d'octubre a l'1 de desembre
Professora: Hanan
Preu: 40,22€

T'agrada dibuixar MANGA i fer les teves pròpies
creacions de personatges? Vols ser un autèntic
Mangaka? Anima't i fes un pas més en les teves
creacions i dóna vida i personalitat als teus
personatges!  Amb aquest taller aprendràs a crear
els teus propis personatges i les seves
expressions.

No fa falta tenir coneixements previs de dibuix,
només ganes de dibuixar, aprendre i divertir-te.



Foto: Cristina Claramunt

TALLERS PER A JOVES DE 16 A 18 ANYS

TALLER DE TOUCHDESIGNER
(NIVELL BÀSIC)

Dilluns de 19.00 a 21.30h
Del 10 al 31 d'octubre
Professor: Aurora Gasull
Preu: 33,52€

Un programa capaç de generar
visuals en directe reactius amb la
música. Treballarem amb els
operadors visuals i els seus efectes
principals, Cal portar ordinador amb
el programa instal·lat.

EINES PER A VIDEOMAPPING:
MICROMAPPING I MAPPING
ARQUITECTÒNIC

De dimecres 14 a divendres 16
desembre de 17 a 21h
Professor: Tomás Martí Martí
Preu: 40,22€

Cal portar ordinador. El darrer dia,
participareu en un concert en
directe aplicant el que s’ha après en
el taller.



AUTODEFENSA FEMENINA

Divendres de 18.45 a 20.15h
Del 14 d'octubre al 9 de desembre
Professora: Milo
Preu: 45,25€

PRODUCCIÓ DE MÚSCIA URBANA

Dimecres de de 18.30 a 21.30h
Del 5 al 26 d'octubre
Professor: Jeremy Friedman
Preu: 30,17€

Aprèn els aspectes tècnics i pràctics per
poder compondre un tema de música
urbana amb Daw Ableton Live incloent
gravar audio, treballar amb MIDI i la mescla
bàsica

En aquest taller intensiu d'autodefensa
aprendrem a crear entre totxs eines tant
emocionals com físiques que ens serviran
per a apropiar-nos de la nostra força interna;
treballar els nostres límits, conèixer les
nostres necessitats emocionals i corporals i
aplicar-les en cas de sofrir una possible
agressió.



ACADÈMIA MAKER 
INICI EL 21 DE SETEMBRE

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

Creació amb impressores 3D i moltes
eines més de fabricació
digital.Sol·licitud d'inscripcions a
maker@conventagusti.com. En
col·laboració amb Maker Convent.

ACTIVITATS  AMB MAKERCONVENT:
ESPAI DE CREACIÓ,PRODUCCIÓ I FABRICACIÓ DIGITAL 

MAKERLAB HIVERN 2022
Els dies 27, 28, i 29 de desembre
de 9.30 a 13.30h.
conventagusti.com/maker

El MakerLab és un espai creatiu, de 6 a 8
anys, especialitzat en la cultura maker i esl
ODS (Objectius de Desenvolupament
Sostenible), on pensem solucions a
problemes reals.



N’KONSTRUCCIÓ
Dimarts i djous de 17 a 19.30h 
De sisè de primària 4rt ESO (d'11 a 16 anys)
Inici: a partir del 20 de setembre
Inscripcions obertes tot l’any. 
Preu: 27,86€ / quota anual.

És el nostre punt de trobada on realitzem
activitats adreçades a nois i noies de 6è de
primària a 4 de l'ESO: cuina, cinema, jocs de
taula, sortides, tallers creatius, tarda gamer,
etc. Estem N’Konstrucció constant, vine i
proposa!

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? Al CC Convent Sant Agustí
hi tens lloc! 

Donem suport a iniciatives de creació
juvenil: activitats, exposicions, cessions
d'espai, etc.

Envia'ns la teva proposta a
jac@conventagusti.com i t'acompanyarem
i assessorarem en el teu projecte.

ESPAI DE TROBADA



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. Envia'ns el teu treball artístic a
jac@conventagusti.com

ESPAI EXPOSITIU

FESTIVALS

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.



INSCRIPCIONS TALLERS
 

Els tallers són activitats trimestrals. 
Inscripcions: a partir del 12 de setembre

Inici N'Konstrucció: a partir del 20 de setembre.
Inici tallers: setmana del 10 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 
FRANJA CONVENT 

CC CONVENT DE SANT AGUSTÍ 
C/ Comerç 36 - 08003 Barcelona 

932 65 000 - 616363212 (Whatsapp)
 

JAC@CONVENTAGUSTI.COM 
INSTAGRAM.COM/FRANJACONVENT 

WWW.CONVENTAGUSTI.COM/JAC

INFORMACIÓ I CONTACTE


