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ELS SERVEIS DE LA FACTORIA JOVE 
El Servei d'Informació Juvenil El Punt  

La Xarxa d'atenció informativa als Instituts: El Punt al teu Insti 

 Assessoria Psicològica  

Assessoria Jurídica  

Assessoria de Mobilitat Internacional  

Assessoria d'Habitatge  

Punt Jove de Salut  

Assessoria d’estudis  

Centre de recursos pels estudiants 

 Programa ESKALA: millora de l'ocupabilitat  

Locals d’assaig per a músics i grups musicals joves  

Programa Garantia Juvenil  

Activitats socials i culturals puntals 

 Beques, campanyes i concursos 

   



 

 

SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT
 

DESCRIPCIÓ 

Aquest servei ofereix informació i assessorament als i a les joves sobre: ensenyament reglat i no reglat, 
recursos, formació i borses de treball, habitatge, viatges, associacionisme i voluntariat, salut, beques, 
esports, oci i lleure... i de tot allò que interessi als i a les joves. Disposa de connexions a Internet 
gratuïtes per a consultar la informació i fer els tràmits necessaris. Inscripcions d’activitats. Préstec de 
documentació i guies de viatge. Tramitació de carnets juvenils.  

El SIJ El Punt disposa de les següents assessories especialitzades per a joves: 

Punt Jove de Salut / Assessoria d’Estudis / Assessoria d’Habitatge / Assessoria Jurídica Laboral / 
Assessoria Psicològica /Assessoria de Mobilitat Internacional. 

 

OBJECTIUS 

- Aconseguir respondre a les necessitats informatives dels i de les joves de Sant Boi per tal de facilitar 
la seva inserció al món estudiantil, laboral, d'oci, etc., afavorint la seva emancipació, autonomia i 
mobilitat.  

- Ser receptor de les inquietuds, demandes i opinions que expressa la població jove de Sant Boi 
utilitzant la informació com una eina de forma dinàmica. 

 

ÀMBIT I CONDICIONS 

SERVEI D’ INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT a La Factoria Jove de Can Massallera.  

Carrer Mallorca, 30. Telèfon: 93 652 98 43  - Whatsapp: 673 036 495- elpunt@santboi.cat  

www.joventutsantboi.cat  / jovessantboi / @joventutsantboi  

HORARI: Dilluns i divendres de 10 a 14 h i de dilluns a dijous de 16 a 20 h.  

PREU: Servei gratuït  

 

SECTOR A QUI VA DIRIGIT 

Joves de 16 a 35 anys 

 

 

EL PUNT AL TEU INSTI - XARXA D’ATENCIÓ I INFORMACIÓ ALS 

http://www.joventutsantboi.cat/
https://www.facebook.com/jovessantboi/?fref=ts
https://www.instagram.com/joventutsantboi/


 

INSTITUTS 
 

DESCRIPCIÓ 

És un projecte de descentralització informativa del Servei d'Informació Juvenil EL PUNT. Aquest servei 
ofereix informació als i les joves sobre: ensenyament reglat i no reglat, beques, recursos, formació i 
borses de treball, habitatge, viatges, associacionisme i voluntariat, esports, lleure i oci... i de tot allò que 
interessi als i a les joves estudiants.  

Un cop per setmana, els i les estudiants tenen la possibilitat de fer la demanda d'informació sobre els 
temes del seu interès. Aquest servei es realitza durant tot el curs escolar als cinc instituts públics del 
municipi. 

 

OBJECTIUS 

- Aconseguir respondre a les necessitats informatives dels joves de Sant Boi per tal de facilitar la seva 
inserció al món estudiantil, laboral, d’oci, etc., afavorint la seva autonomia i mobilitat.  

- Ser receptor de les inquietuds, demandes i opinions que expressa la població jove de Sant Boi 
utilitzant la informació com una eina de forma dinàmica. 

- Garantir que la informació del Servei d’Informació Juvenil El Punt arribi als joves estudiants dels cinc 
instituts de secundària per tal de respondre a les seves necessitats informatives. 

 

ÀMBIT I CONDICIONS 

El Punt a l’Insti es situa al vestíbul de cadascun dels cinc Instituts A l'hora de l'esbarjo, els i les alumnes 
trobaran un dia per setmana el personal informador.  

Els dies d'atenció són els següents: INS Marianao Dilluns d'11.15 a 11.45 h. /  INS Rubió i Ors Dimarts 
d'11 a 11.30 h. / INS Rafael Casanova Dimecres d'11.15 a 11.45 h / INS Ítaca Dijous d'11 a 11.30 h / INS 
Camps Blancs Divendres d'11 a 11.30 h.  

 insti.elpunt@gmail.com /  http://elpuntalteuinsti.wordpress.com / @ElPuntalTeuInsti 

Servei gratuït. 

 

SECTOR A QUI VA DIRIGIT  

Alumnat i professorat dels Instituts públics de Sant Boi   

mailto:insti.elpunt@gmail.com
http://elpuntalteuinsti.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ElPuntalteuinsti/?fref=ts


 

 

ASSESSORIA PSICOLÒGICA PER A JOVES
 

DESCRIPCIÓ 

Servei per a joves de 16 a 30 anys amb atenció personalitzada i confidencial en un àmbit emocional i de 
sentiments en un espai juvenil.Suport en la presa de decisions, conflictes familiars o de parella, 
dificultat en les relacions personals, control d’estrès, angoixa davant dels exàmens, autoestima o 
autoimatge, soledat, pors, etc. 

 

OBJECTIUS 

- Facilitar una atenció psicològica als i les joves per tal d’afavorir el seu benestar, la seva autonomia, la 
mobilitat i l’ emancipació.  

-Facilitar un espai on els i les joves puguin expressar a un/a professional les seves dificultats, se sentin 
escoltats/ades i se’ls/se les orienti en les situacions que de forma puntual poden ser viscudes com a 
crítiques.  

-Desenvolupar tallers i accions per a treballar sobre diferents temàtiques psicosocials per a promoure i 
augmentar l’autonomia dels i de les joves. 

 - Assessorar a estudiants per a l’adquisició i ús de tècniques d’aprenentatge i d’estudi per a optimitzar 
del seu rendiment acadèmic. 

 

ÀMBIT I CONDICIONS 

SERVEI D’ INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT a La Factoria Jove de Can Massallera.  

Carrer Mallorca, 30. Telèfon: 93 652 98 43  - Whatsapp: 673 036 495- elpunt@santboi.cat  

www.joventutsantboi.cat  / jovessantboi / @joventutsantboi  

HORARI:  Dimecres, cada 15 dies, de 15 a 19 h' PREU Servei gratuït.  

CONDICIONS:  Cal demanar cita prèvia. PREU: Servei gratuït.  

 

SECTOR A QUI VA DIRIGIT 

Joves de 16 a 35 anys 

   

http://www.joventutsantboi.cat/
https://www.facebook.com/jovessantboi/?fref=ts
https://www.instagram.com/joventutsantboi/


 

 

ASSESSORIA JURÍDICA PER A JOVES 
 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta assessoria ofereix informació i orientació sobre qualsevol qüestió legal que afecti als i les 
joves de Sant Boi de 16 a 35 anys, intentant resoldre dubtes en relació als drets i deures civils, 
administratius, laborals,... de forma personalitzada, confidencial i gratuïta. 

Ofereix assessorament sobre: 

● Contractació laboral, nòmines, acomiadaments, subsidis, tots els drets i deures que es deriven 
d’una relació laboral remunerada.  

● Interpretació de textos legals, tràmits i sancions administratives. 
● Permisos de residència i treball, així com qualsevol tràmit vinculat a la llei d’estrangeria.  
● Tramitació sobre ajuts, subvencions i beques d’interès per a la població juvenil.  
● Contractes de lloguer i compra-venda d’un habitatge, préstecs hipotecaris, ajuts i tràmits 

vinculats a l’habitatge 

 

OBJECTIUS  

● Facilitar orientació i assessorament jurídic als i les joves per tal d’afavorir el seu procés 
d’emancipació en diferents àmbits: laboral, habitatge, estudis, mobilitat. 

● Oferir eines i recursos per a que els i les joves puguin realitzar tràmits i gestions legals de 
manera autònoma. 

 

ÀMBIT I CONDICIONS 

SERVEI D’ INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT a La Factoria Jove de Can Massallera.  

Carrer Mallorca, 30. Telèfon: 93 652 98 43  - Whatsapp: 673 036 495- elpunt@santboi.cat  

www.joventutsantboi.cat  / jovessantboi / @joventutsantboi  

HORARI: Dijous de 16 a 20 h.  

CONDICIONS: Cal demanar cita prèvia. PREU: Servei gratuït.  

 

SECTOR A QUI VA DIRIGIT  

Joves de 16 a 35 anys 

   

http://www.joventutsantboi.cat/
https://www.facebook.com/jovessantboi/?fref=ts
https://www.instagram.com/joventutsantboi/


 

 

ASSESSORIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL PER A JOVES
 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta assessoria ofereix informació i assessorament als i les joves que vulguin anar a l’estranger per 
motius diversos: treballar, estudiar, aprendre nous idiomes, fer pràctiques en empreses, col·laborar en 
un projecte de voluntariat, participar en alguna beca internacional, formar part d’activitats juvenils a 
l’estranger o de programes europeus, conèixer altres cultures, etc. 

 

OBJECTIUS 

● Facilitar a tots i totes aquells/es joves que vulguin viure una experiència internacional, les eines 
i recursos necessaris.  

● Assessorar sobre els programes de beques internacionals per facilitar la mobilitat juvenil.  
● Assessorar i orientar sobre els temes legals que impliquen marxar a l’estranger. 

 

ÀMBIT I CONDICIONS 

SERVEI D’ INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT a La Factoria Jove de Can Massallera.  

Carrer Mallorca, 30. Telèfon: 93 652 98 43  - Whatsapp: 673 036 495- elpunt@santboi.cat  

www.joventutsantboi.cat  / jovessantboi / @joventutsantboi  

HORARI: Dimecres de 16 a 20 h. 

CONDICIONS: Cal demanar cita prèvia. PREU: Servei gratuït.  

 

 

SECTOR A QUI VA DIRIGIT 

Joves de 16 a 35 anys 

   

http://www.joventutsantboi.cat/
https://www.facebook.com/jovessantboi/?fref=ts
https://www.instagram.com/joventutsantboi/


 

 

PUNT JOVE DE SALUT 
 

DESCRIPCIÓ 

És un servei que ofereix informació i assessorament sobre temes de salut adreçat als i les joves de Sant 
Boi. Aquest servei disposa d'un fons documental en temes de salut adreçat tant a joves com a 
professionals per tal de reduir i facilitar les dificultats d'accés a la informació sobre Sexualitat, 
Anticoncepció, Malalties de transmissió sexual, Sida, Drogodependències, Hàbits alimentaris, etc. 
Algunes de les actuacions que es fan són l’oferta de xerrades-tallers-monogràfics adreçades al 
col·lectiu jove; la facilitació de preservatius gratuïts; algunes campanyes de prevenció com la campanya 
en relació al Dia Internacional contra SIDA i la prescripció de l’Anticoncepció d’Emergència o “píndola 
del dia després”. Totes aquestes accions estan acompanyades de la informació i l’assessorament que 
garanteix el seu bon ús . 

 

OBJECTIUS 

Aconseguir respondre a les necessitats informatives sobre salut dels i de les joves de Sant Boi, per tal 
de:  

● Fomentar un comportament sexual més segur 
● Potenciar l'educació sexual  
● Fomentar comportaments i hàbits saludables en matèria alimentària  
● Promoure conductes de reducció del consum d'alcohol, tabac i altres drogues 
● Facilitar material audiovisual i bibliogràfic com a recolzament a l'educació sobre l'àmbit de la 

salut. 
●  Facilitar assessorament i material de suport per a la formació continuada dels educadors. 

 

ÀMBITS I CONDICIONS 

SERVEI D’ INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT a La Factoria Jove de Can Massallera.  

Carrer Mallorca, 30. Telèfon: 93 652 98 43  - Whatsapp: 673 036 495- elpunt@santboi.cat  

www.joventutsantboi.cat  / jovessantboi / @joventutsantboi  

HORARI: De dilluns a dijous de 16 a 20h.  PREU: Gratuït  

 

SECTOR A QUI VA DIRIGIT 

Joves de 16 a 35 anys 

 

http://www.joventutsantboi.cat/
https://www.facebook.com/jovessantboi/?fref=ts
https://www.instagram.com/joventutsantboi/


 

ASSESSORIA D’ESTUDIS PER A JOVES
 

DESCRIPCIÓ 

Assessoria destinada a facilitar informació, orientació i assessorament als i les joves de Sant Boi sobre 
tot allò que envolta els temes acadèmics: dates d’inscripció, proves d’accés, requisits acadèmics per 
accedir a determinats estudis, informació sobre l’Educació Secundària Obligatòria, batxillerat, cicles 
formatius, universitat, títols de postgrau i màsters, acreditació de competències, cursos i tallers, etc. 

 

OBJECTIUS 

● Garantir informació actualitzada sobre estudis existents reglats i no reglats.  
● Promoure un espai d’escolta per a que els i les joves puguin decidir el seu itinerari acadèmic 

tenint en compte totes les opcions al seu abast.  
● Facilitar orientació i assessorament acadèmic per a resoldre dubtes o qüestions sobre estudis. 

 

ÀMBITS I CONDICIONS 

SERVEI D’ INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT a La Factoria Jove de Can Massallera.  

Carrer Mallorca, 30. Telèfon: 93 652 98 43  - Whatsapp: 673 036 495- elpunt@santboi.cat  

www.joventutsantboi.cat  / jovessantboi / @joventutsantboi  

HORARI Dilluns i divendres de 10 a 14 h i de dilluns a dijous de 16 a 20 h. PREU: Servei gratuït 

 

SECTOR A QUI VA DIRIGIT 

Joves de 16 a 35 anys 

   

http://www.joventutsantboi.cat/
https://www.facebook.com/jovessantboi/?fref=ts
https://www.instagram.com/joventutsantboi/


 

 

ASSESSORIA D’ HABITATGE PER A JOVES
 

DESCRIPCIÓ 

Servei adreçat a joves de 18 a 35 anys per a promoure l’emancipació juvenil mitjançant l’accés de la 
informació i l’assessorament en temes d’habitatge. Els i les joves poden consultar qüestions 
relacionades amb contractes, assegurances, gestions administratives, hipoteques i ajuts vigents. 
L’assessoria inclou la Borsa jove d’habitatge de lloguer, de la qual es facilita la informació i la sol·licitud 
a lloguers a un preu just per al jovent del municipi i es duu a terme la tramitació dels ajuts d’habitatge 
destinats als i les joves. 

 

OBJECTIUS 

● Potenciar l’emancipació juvenil mitjançant l’accés a l’habitatge dels i les joves de Sant Boi.  
● Facilitar informació i assessorament en matèria d’habitatge. 
● Facilitar als i a les joves l’accés assequible a l’habitatge de lloguer amb rendes inferiors al 

mercat. 
● Crear espais d’intermediació i de mediació entre joves i propietaris/ies d’habitatges per la 

realització de contractes de lloguer en condicions avantatjoses per ambdues parts. 

 

ÀMBIT I CONDICIONS 

SERVEI D’ INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT a La Factoria Jove de Can Massallera.  

Carrer Mallorca, 30. Telèfon: 93 652 98 43  - Whatsapp: 673 036 495- elpunt@santboi.cat  

www.joventutsantboi.cat  / jovessantboi / @joventutsantboi  

HORARI: Dilluns i divendres de 10 a 14 h i de dilluns a dijous de 16 a 20 h. PREU: Servei gratuït 

 

SECTOR A QUI VA DIRIGIT 

Adreçat a joves de 18 a 35 anys 

   

http://www.joventutsantboi.cat/
https://www.facebook.com/jovessantboi/?fref=ts
https://www.instagram.com/joventutsantboi/


 

 

CENTRE DE RECURSOS PELS ESTUDIANTS
 

DESCRIPCIÓ  

El CRE, servei adreçat a joves de 16 a 30 anys, està format per una sala d’estudi d’ús individual i en grup 
i una sala multimèdia. L’espai compta amb 14 equips informàtics amb connexió a internet, programari 
lliure, servei d’impressora amb sistema pre-pagament i xarxa wi-fi gratuïta, així com diferents materials 
de suport per a consulta. 

 

OBJECTIUS  

●  Oferir als i les joves estudiants espais, eines i recursos per facilitar-los tant l’aprenentatge i l’ús 
de les noves tecnologies com l’estudi i la recerca relacionades amb la seva formació. 

 

ÀMBIT I CONDICIONS 

HORARIS:  

Sala multimèdia: Horari: de DIl a Dv de 17 a 21 h 

Sala d'estudi: Horari: de Dll a Dv de 17 a 21 h / Dss i Dg  de 9 a 14 h i de 17 a 21h.  

Obertura en horari nocturn durant època d'èxamens (maig-juliol, desembre-gener) de 22 a 01 h. 

PREU: Gratuït 

CENTRE DE RECURSOS PER ALS/LES ESTUDIANTS SERVEI D’ INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT a La 
Factoria Jove de Can Massallera.  

Carrer Mallorca, 30. Telèfon: 93 652 98 43  - Whatsapp: 673 036 495- elpunt@santboi.cat  

www.joventutsantboi.cat  / jovessantboi / @joventutsantboi  

 

SECTOR A QUI VA DIRIGIT 

Joves de 16 a 35 anys 

   

http://www.joventutsantboi.cat/
https://www.facebook.com/jovessantboi/?fref=ts
https://www.instagram.com/joventutsantboi/


 

 

PROGRAMA ESKALA: Millora de l'ocupabilitat per a joves 

 
DESCRIPCIÓ 

El programa es dirigeix a joves d’entre 18 i 30 anys que es troben en situació de vulnerabilitat davant 
l’atur i que es plantegen impulsar un procés de canvi a les seves vides. La metodologia que s’aplica es 
basa en les tècniques del coaching ocupacional, dinàmiques vivencials desenvolupades en sessions de 
grup i tutories individuals. El projecte s’estructura en tres grans fases un itinerari prelaboral, un itinerari 
ocupacional i un itinerari d’inserció. Hi ha un procés de selecció previ, mitjançant la realització 
d’entrevistes individuals. 

 

OBJECTIUS 

● Empoderar als /les joves per emprendre processos de canvis vitals i presa de decisions per a la 
inserció laboral i/o formativa. 

●  Afavorir des del procés de Coaching la presa de consciència de la seva situació personal i 
professional per poder definir i desenvolupar el seu projecte vital.  

● Adquirir i desenvolupar competències tècniques i transversals mitjançant el coaching 
ocupacional (Itinerari ocupacional / Itinerari d’inserció).  

● Garantir que els/les joves assoleixin l’accés al mercat de treball mitjançant la inserció laboral i/o 
la inserció formativa (retorn al sistema educatiu). 

 

ÀMBIT I CONDICIONS 

El projecte té una duració anual, de gener a desembre. Es fan sessions informatives de manera 
freqüent. Es demana als/les joves una disponibilitat setmanal de 2 dies/setmana, 3 h/dia per a la 
realització de sessions de treball en grup, a part de les tutories individuals que es programin i d'altres 
activitats que puguin ampliar aquest horari (pràctiques formatives, formació tècnica, tallers, etc.) 

A/e: eskalasantboi@gmail.com Facebook: ESKALA Santboi 

Carrer Mallorca, 30. Telèfon: 93 652 98 43  - Whatsapp: 673 036 495- elpunt@santboi.cat  

www.joventutsantboi.cat  / jovessantboi / @joventutsantboi  

 

SECTOR A QUI VA DIRIGIT 

Joves de 18 a 30 anys.   

http://www.joventutsantboi.cat/
https://www.facebook.com/jovessantboi/?fref=ts
https://www.instagram.com/joventutsantboi/


 

 

LOCALS D’ASSAIG MUSICAL PER A MÚSICS JOVES I GRUPS 
MUSICALS JUVENILS

 
DESCRIPCIÓ 

Servei de cessió de locals d'assaig per a músics i grups musicals juvenils. Els locals estan degudament 
condicionats, totes les sales estan dotades d’aire condicionat i calefacció, estan insonoritzades i 
adequades acústicament. Així mateix el servei disposa d’uns armaris per guardar- hi els instruments i 
equips de so. 

Els locals es poden utilitzar de manera permanent, amb 6 hores d’assaig a la setmana o de manera 
puntual en sessions de 3 o 1 hora. 

 

OBJECTIUS  

● Fomentar la promoció i difusió dels/les músics joves  
● Oferir als grups musicals i músics joves espais per assajar i així facilitar la seva creativitat i 

producció 

 

ÀMBITS I CONDICIONS  

 Els horaris d’assaig són: De dilluns a divendres de 10 a 13 h, de 16 a 19 h i de 19 a 22 h Dissabtes de 10 
a 13 h i de 17 a 20 h Els preus d’utilització són: quota mensual: 34,60 euros quota per sessió de 3 hores: 
9,00 euros quota per sessió d’1 hora: 3,70 euros 

Carrer Mallorca, 30. Telèfon: 93 652 98 43  - Whatsapp: 673 036 495- elpunt@santboi.cat  

www.joventutsantboi.cat  / jovessantboi / @joventutsantboi  

 

SECTOR A QUI VA DIRIGIT  

Músics joves i grups musicals juvenils (de 16 a 35 anys) no professionals de la música. 

   

http://www.joventutsantboi.cat/
https://www.facebook.com/jovessantboi/?fref=ts
https://www.instagram.com/joventutsantboi/


 

 

PROGRAMA GARANTIA JUVENIL
 

DESCRIPCIÓ 

Programa d'iniciativa Europa, destinat a joves entre 16 i 30 anys, que es trobin en situació d'atur i sense 
realitzar accions formatives. 

 

OBJECTIUS 

Reduir la taxa d'atur juvenil, millorant l'ocupabilitat dels i de les joves i les seves oportunitats d'inserció 
laboral: 

● Oferir assessorament i orientació laboral, i processos de tutories.  
● Oferir accions de formació ocupacional, idiomes i TIC.  
● Oferir pràctiques formatives i/o laborals, a territori nacional o a l'estranger. 
●  Incentivar a les empreses per a la contracció de joves.  
●  Fomentar l'emprenedoria amb ajuts a joves. 

 

ÀMBITS I CONDICIONS 

Carrer Mallorca, 30. Telèfon: 93 652 98 43  - Whatsapp: 673 036 495- elpunt@santboi.cat  

www.joventutsantboi.cat  / jovessantboi / @joventutsantboi  

HORARI: dilluns i divendres, de 10h a 14h Dilluns, dimarts, dimecres i dijous, de 16h a 20h 

PREU: Servei gratuït 

 

 

SECTOR A QUI VA DIRIGIT  

Joves d'entre 16 i 30 anys, en situació d'atur i que no estiguin realitzant formació, amb nacionalitat 
espanyola, o permís de residència que autoritzi a treballar. 

 

 

 

 

 

 

http://www.joventutsantboi.cat/
https://www.facebook.com/jovessantboi/?fref=ts
https://www.instagram.com/joventutsantboi/


 

 
EL PUNT AL TEU 
INSTI  
PROJECTES, ACTIVITATS I 
XERRADES 
CURS 2017-2018 
 

 

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT 
Regidoria de Joventut 
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La Xarxa d'Atenció Informativa, El Punt al teu Insti, és servei municipal 
d'atenció informativa als instituts que posa a l'abast dels i les joves recursos informatius 

d'interès i accions i estratègies que promouen experiències de participació tant en el propi 
centre com a la ciutat i forma part del projecte de descentralització informativa del Servei 

d’Informació Juvenil El Punt. 

 
OBJECTIUS 

● Donar resposta a les necessitats informatives dels/de les joves dels instituts de Sant Boi per tal 
d’afavorir la seva continuïtat en el món estudiantil i la inserció laboral, l’oci, etc. facilitant la seva 
emancipació, autonomia i mobilitat. 

● Oferir un catàleg de recursos per als ensenyaments d’educació secundària i altres centres 
d’ensenyament. 

● Potenciar els mecanismes de participació tot contribuint a la creació i la consolidació 
d'associacions i grups juvenils i la vinculació dels joves a entitats ja existents. 

● Promoure la realització d'activitats, per part dels joves, de difusió i creació cultural, esportives, 
formatives i de temps lliure. 

●  Ser un espai receptor de les inquietuds, demandes i opinions que expressa la població jove de 
Sant Boi utilitzant la informació com una eina de forma dinàmica. 

● Donar a conèixer tots els recursos i serveis municipals així com les activitats ciutadanes als/a 
les alumnes dels instituts de Sant Boi, afavorint la seva autonomia i mobilitat. 

● Prevenir conductes i hàbits de risc a través de la informació. 

 

Mitjançant un taulell col·locat estratègicament per tal que 
sigui visible i es trobi en un lloc de pas a l’hora de pati en cada 
un dels instituts, ofereix informació als i a les joves sobre 
diverses temàtiques: ensenyament reglat i no reglat, recursos 
i borses de treball, habitatge, viatges, associacionisme, 
cultura, lleure i oci, esports, salut així com de la resta 
d’assessories de El Punt. 

 

Amb aquest servei, els i les estudiants tenen la possibilitat de 
fer la seva demanda informativa un cop per setmana al seu 
propi institut, facilitant d’aquesta manera l’accés del i de la 
jove a tota la informació que sigui del seu interès. L’atenció 
de El Punt als instituts es realitza durant tot el curs escolar 
als cinc instituts públics d’ensenyament secundari del 

municipi i pretén ser d’utilitat tant per l’alumnat com pels membres de la comunitat educativa. 



 

 

 

A més a més, es duent a terme diferents mecanismes de difusió i comunicació al mateix centre per 
facilitar la transmissió de la informació: 

Passa-classes: per tal de donar a conèixer activitats puntuals, tot i que en algunes ocasions és 
complicat, sobretot als centres més grans, ja que comporta una gran coordinació amb el centre. 

Cartelleres: és l’espai permanentment als centres educatius. Aquestes canvien constantment tenint 
sempre les notícies més rellevants. Xerrades- Tallers: s’ofereixen un seguit d'activitats (xerrades, tallers, 
obres de teatre...) als CES que s’inclouen dins del catàleg inicial d'activitats i que es poden ampliar i 
modificar segons les demandes i necessitats que es rebin, fent així que sigui un servei integral per als 
joves i els centres educatius. 

Espais web i correu electrònic: htps://elpuntalteuinsti.wordpress.com - insti.elpunt@gmail.com 

Corresponsals a l’Insti: grup de joves alumnes per dinamitzar la informació als Instituts de Sant Boi. 

Xerrades, Monogràfics i tallers: Cada centre educatiu pot sol·licitar un seguit d’activitats ofertades I 
adaptables per realitzar amb els i les alumnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CATÀLEG D'ACTIVITATS PER ALS CENTRES D'EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA 

 
● CORRESPONSALS AL INTI 
● VISITES GUIADES DE L’EXPOSICIÓ “EN ACABAR L’ESO” 
● TALLER SOBRE LA MOTIVACIÓ VERS L’ESTUDI I LES TÈCNIQUES D’ESTUDI 
● XERRADES SOBRE PROVES D’ACCÉS 
● XERRADES SOBRE ESTUDIS, FORMACIÓ I CURSOS 
● MONOGRÀFIC: LA MEVA PRIMERA FEINA 
● SUPORT A L’ESTUDI. ‘TU POTS’ 
● TALLERS ESPECÍFICS SOBRE MOBILITAT 

 

● TALLER AIXÒ NO ÉS AMOR 
● MONOGRÀFIC “MENJA, ALIMENTA’T I GAUDEIX LA VIDA” 
● CURS DE FORMACIÓ D’AGENTS DE SALUT 
● MONOGRÀFIC D’AFECTIVITAT, AUTOESTIMA I LA SEXUALITAT ENTRE ELS I LES JOVES 
● PERSERVA'T  
● AGENTS DE SALUT 

 

Més informació a la GUIA D’ACTIVITATS PER A ESCOLES, INSTITUTS I FAMÍLIES: 
https://guiaescolarsantboi.wordpress.com/benestar/la-factoria-jove/ 
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https://guiaescolarsantboi.wordpress.com/benestar/la-factoria-jove/activitats-per-als-centres-deducacio-secundaria/xerrades-sobre-les-proves-dacces/
https://guiaescolarsantboi.wordpress.com/benestar/la-factoria-jove/activitats-per-als-centres-deducacio-secundaria/4878-2/
https://guiaescolarsantboi.wordpress.com/benestar/la-factoria-jove/activitats-per-als-centres-deducacio-secundaria/xerrades-sobre-estudis-formacio-i-cursos/
https://guiaescolarsantboi.wordpress.com/benestar/la-factoria-jove/activitats-per-als-centres-deducacio-secundaria/corresponsals-a-linsti/
https://guiaescolarsantboi.wordpress.com/benestar/la-factoria-jove/activitats-per-als-centres-deducacio-secundaria/4890-2/
https://guiaescolarsantboi.wordpress.com/benestar/la-factoria-jove/activitats-per-als-centres-deducacio-secundaria/taller-aixo-no-es-amor/
https://guiaescolarsantboi.wordpress.com/benestar/la-factoria-jove/monografic-dafectivitat-i-sexualitat-entre-els-i-les-joves/
https://guiaescolarsantboi.wordpress.com/benestar/la-factoria-jove/monografic-menja-alimentat-i-gaudeix-la-vida/
https://guiaescolarsantboi.wordpress.com/benestar/la-factoria-jove/curs-de-formacio-dagents-de-salut/
https://guiaescolarsantboi.wordpress.com/benestar/la-factoria-jove/monografic-dafectivitat-i-sexualitat-entre-els-i-les-joves/
https://guiaescolarsantboi.wordpress.com/benestar/la-factoria-jove/


 

 

CORRESPONSALS AL INSTI 

Sector a qui va dirigit  

Alumnes voluntàries de 4t ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS dels Instituts Públics de Sant Boi  

Descripció 

Els i les corresponsals, conjuntament amb la informadora del Punt al Teu Insti, són persones voluntàries 
de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius encarregades d’organitzar, difondre i dinamitzar les diferents 
accions informatives i els recursos d’interès pel col·lectiu jove en els Instituts Públics de Sant Boi al 
llarg del curs 2017-2018. 

Objectius 

● Fomentar la participació juvenil dins dels seus centres educatius i a la ciutat en general. 
● Facilitar i potenciar l’apropament i relació entre els centres d’ensenyament secundari, els 

espais/associacions juvenils, així com de la Taula Jove del municipi, mitjançant la coordinació 
d’activitats conjuntes i complementàries. Fer xarxa 

● Dotar d’eines educatives als i a les corresponsals, com a aprenentatge de la vida comunitària 
per tal de que puguin assumir compromís i responsabilitat amb el seu entorn. 

● Oferir una proposta de formació (parlar en públic, planificació, tècniques de dinamització, etc.) 
als i a les joves corresponsals per millorar les seves competències i la seva trajectòria educativa 
i participativa. (oferir càpsules educatives, relacionades amb la tasca de corresponsal al inici 
CURS) 

● Difondre les activitats, serveis i recursos d’interès pel col·lectiu jove. 
● Conèixer les demandes o necessitats de les joves estudiants de primera mà per tal de mantenir 

una interlocució entre ells/elles 

Àmbit i condicions 

A demanda del grup de Corresponsals  

 

 

 

 

 

 



 

 

VISITES GUIADES DE L’EXPOSICIÓ 'EN ACABAR L’ESO' 

 

Sector a qui va dirigit 

Alumnes de 3r i 4t d’ESO dels instituts del municipi 

Descripció 

El Servei d’Informació Juvenil El Punt ofereix visites guiades als i a les alumnes de 3r i 4t d’ESO de 
l’exposició “En Acabar l’ESO? - Del 15 de febrer al 15 de març de 2018. 

Objectius 

● Orientar i facilitar les eines necessàries per tal que els i les joves estudiants puguin decidir 
respecte als seus estudis de forma autònoma. 

● Donar a conèixer les possibilitats formatives reglades i no reglades de Sant Boi als i a les joves 
alumnes. 

● Donar a conèixer el Servei d’Informació Juvenil El Punt com a recurs informatiu en matèria 
educativa així com en d’altres temes d’interès juvenil. 

Àmbit i condicions 

Activitat gratuïta.  

Durada: 1 hora. Grups-classe. Lloc: Servei d’Informació Juvenil El Punt. La Factoria Jove de Can 
Massallera. Carrer Mallorca, 30  

Tel. 93 652 98 43 / Responsable de l’activitat: Montse Patón mpaton@santboi.cat /  

Dinamitzadora de l’activitat: Laia Bonet insti.elpunt@gmail.com 

 

 

mailto:mpaton@santboi.cat
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TALLER SOBRE LA MOTIVACIÓ VERS L’ESTUDI I EL PLA DE 
TREBALL 
Sector a qui va dirigit 

Alumnes de Batxillerat i 4t d’ESO 

Descripció 

Permet fer una reflexió i una orientació sobre mètodes d’estudi que recolzin el bon rendiment i 
l’organització dels/de les estudiants: motivació per l’estudi, mètodes de relaxació, presentació d’un 
mètode d’estudi i posada en comú a l’aula. 

Objectius 

● Recolzar el rendiment de l’alumnat  
●  Motivar en la tasca de l’estudi i en l’elaboració d’un pla de treball  
● Generar un espai de discussió fent èmfasi en la importància de la formació i d’un pla de treball 

personal  
● Facilitar orientació i assessorament acadèmic per a resoldre dubtes o qüestions sobre estudis. 

 

Àmbit i condicions 

Activitat gratuïta.Durada d’1 hora. Grups-classe. Lloc: El propi centre / Horari: Tutoria del grup classe  

Tel. 93 652 98 43- Responsable de l’activitat: Montse Patón mpaton@santboi.cat  

Dinamitzadora de l’activitat: Laia Bonet insti.elpunt@gmail.com 

 

 

mailto:mpaton@santboi.cat
mailto:insti.elpunt@gmail.com


 

 

 

XERRADES D’ORIENTACIÓ I SENSIBILITZACIÓ PER LES PROVES 
D’ACCÉS - 
EXEMPLE:XERRADA D’ORIENTACIÓ I SENSIBILITZACIÓ PER L’ACCÉS A LA 
UNIVERSITAT 

 

Sector a qui va dirigit 

Adreçat a alumnes 2n de Batxillerat 

 

Descripció 

Aquesta xerrada és pot realitzar de dues maneres; una orientant sobre el model d’accés a la Universitat                                 
Xerrada, recolzar el treball d’orientació a les tutories dels centres o un altre xerrada més enfocada a la                                   
gestió de temps i de les emocions davant de la 

 

Objectius 

● Orientar sobre l’accés a la Universitat. 
● Resoldre dubtes sobre l’accés a la Universitat. 
● Facilitar materials sobre notes de tall, branques de coneixement i estudis de grau. 
● Treballar la gestió de les emocions, l’estrès i del temps per preparar-se les proves. 

 

Àmbit i condicions 

Durada d’1 hora. Grups-classe. Activitat gratuïta. Lloc: El propi centre Horari: Tutoria del grup classe  

Tel. 93 652 98 43 Responsable de l’activitat: Montse Patón mpaton@santboi.cat / Dinamitzadora de 
l’activitat: Laia Bonet insti.elpunt@gmail.com 

mailto:mpaton@santboi.cat
mailto:insti.elpunt@gmail.com


 

 

 

 

XERRADA SOBRE ESTUDIS REGLATS, FORMACIÓ I CURSOS  
Sector a qui va dirigit 

Adreçat a alumnes que necessiten orientació estudis reglats, formació i/o cursos del sistema educatiu 

 

Descripció 

Xerrada adreçada als i les joves que pretén orientar sobre els estudis reglats, formació i/o cursos del 
sistema educatiu: cicles formatius, universitat, etc., explicant les diferents famílies professionals, graus, 
i tipologies, sortides professionals, etc. 

 

Objectius 

● Orientar sobre els Estudis: Batxillerat, Cicles Formatius, Graus Universitaris, PFI’s 
● Resoldre dubtes sobre l'accés a estudis, les proves d'aptitud específiques, etc. 
●  Facilitar materials sobre continguts, sortides professionals, etc. 

 

Àmbit i condicions 

Durada d’1 hora. Grups-classe. Activitat gratuïta. Lloc: El propi centre Horari: Tutoria del grup classe  

Tel. 93 652 98 43 Responsable de l’activitat: Montse Patón mpaton@santboi.cat / Dinamitzadora de 
l’activitat: Laia Bonet insti.elpunt@gmail.com 

 

 

mailto:mpaton@santboi.cat
mailto:insti.elpunt@gmail.com


 

 

 

MONOGRÀFIC: LA MEVA PRIMERA 
FEINA  
 

Sector a qui va dirigit 

Alumnes de 2n de Batxillerat i cicles formatius o grups 
específics interessats a partir de 16 anys 

 

Descripció 

Monogràfic adreçat als i a les joves que vulguin conèixer el sector i la inserció laboral. És una sessió 
informativa sobre com accedir i utilitzar els recursos per incorporar-se al món laboral: com fer un 
currículum, on i com buscar feina de temporada, què fer en una entrevista, els tipus de contractes, etc. 

 

 Objectius 

● Donar a conèixer l'Eskala. Servei de coaching i assessorament per a joves de St Boi que busquen 
la seva primera feina. 

● Explicar els conceptes més important relacionats amb la formació i orientació Laboral.  

 

Àmbit i condicions 

Durada: 1 hora. Grups-classe. Lloc: Servei d’Informació Juvenil El Punt. La Factoria Jove de Can 
Massallera. Carrer Mallorca, 30  



 

Tel. 93 652 98 43 / Responsable de l’activitat: Montse Patón 
mpaton@santboi.cat   

Dinamitzadora de l’activitat: Anna Gusó eskalasantboi@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPORT A L’ESTUDI: TU 
POTS  

Descripció 

El projecte va adreçat a joves estudiants 
de l’ESO i Batxillerat dels INS Públics de 
Sant Boi que tinguin com a màxim 5 
assignatures suspeses, vulguin millorar el seu rendiment acadèmic i es comprometin a assistir i 
aprofitar les sessions. 

L’objectiu principal del projecte és acompanyar i proporcionar eines metodològiques i estratègies per tal 
que els i les alumnes millorin les seves tècniques i habilitats a l’hora d’afrontar els reptes escolars del 
dia a dia. 

Cada alumne/a té 2 sessions setmanals d’1 hora de durada, on rep suport de professors/es en grups 
reduïts. 

Objectius 

●  Fer un seguiment individual i personalitzat de l’alumne/a. 
● Ajudar-lo/la a planificar les seves tasques i a organitzar el seu temps d’estudi. 
● Fomentar l’autonomia de l’alumne/a. 
● Mostrar un ventall de tècniques d’estudi que pugui aplicar a les diferents matèries per tal de 

millorar el seu procés d’aprenentatge. 
● Resoldre els dubtes de les assignatures en què l’alumne/a presenta més dificultat. 

mailto:mpaton@santboi.cat
mailto:eskalasantboi@gmail.com


 

● Treballar a partir de la motivació el seu autoconeixement, autoestima i 
seguretat en si mateix/a. 

Àmbits i condicions 

Suport a l’Estudi és una activitat que es desenvolupa d’octubre a juny a l’Institut de l’alumne/a en horari 
de tarda. Els grups de treball són de 10 alumnes per professor/a com a màxim i la derivació al servei la 
farà els tutors i tutores del centre educatiu.  

● Telèfon: 936 548 956 
● Adreça de correu electrònic: suportestudisboi@gmail.com 
● Servei d’Informació Juvenil El Punt 
● La Factoria Jove de Can Massallera 
● C. Mallorca, 30 08830 Sant Boi de Llobregat 
● https://tupotssantboi.wordpress.com/ 

 

TALLERS ESPECÍFICS DE MOBILITAT 
Des de l'Assessoria de Mobilitat Internacional per a Joves del Servei d'Informació Juvenil El Punt, us 
oferim la possibilitat de realitzar algun/s taller/s dels següents: 

Treballa temporalment a l’estranger! 

Continguts 

Oportunitats per estudiar a l’estranger: 

·        Formació Professional 

·        Estudis universitaris 

·        Un curs universitari (Erasmus i altres programes) 

Segons el perfil i els interessos del grup es presentaran continguts lleugerament diferents, 
focalitzant-se més en unes o altres oportunitats 

Objectius 

● Donar a conèixer les diferents oportunitats de formació i estudis a Europa i al món amb el suport 
de programes europeus i internacionals o per lliure. 

 

Fes un voluntariat a l’estranger! 

Continguts 

Reflexió sobre interculturalitat i 
participació voluntària. 

Oportunitats per fer una estada de 

https://tupotssantboi.wordpress.com/


 

voluntariat a l’estranger 

-   Camps de treball internacionals 

-   Voluntariat de llarga durada 

-   Servei de Voluntariat Europeu 

Estades solidàries 

 

Objectius 

● Sensibilitzar sobre la diversitat cultural i la seva riquesa. 
● Promoure la participació en projectes de voluntariat i solidaritat a l’estranger 

Adreçats a: 

Batxillerat, CFGM i CFGS 

Durada i temporalitat: 1 hora. Recomanat 1r/2n trimestre.  

TALLER 'AIXÒ NO ÉS AMOR' 
 

Sector a qui va dirigit 

Adreçat a alumnes de Batxillerat 

 

Descripció 

Taller adreçat als i les joves 
estudiants de Batxillerat per a 
treballar, en grup i de forma dinàmica, 
la prevenció en violència masclista 
tenint com a marc de referència la 
campanya municipal 'Això no és 
amor'. Per treballar per grup/classe 
es proposen dues sessions de 2h de duració: 4 hores en total. Les sessions hauran de ser properes 
entre sí, a poder ser, amb una setmana d'espai entre sessió i sessió. 1. En la primera sessió es 
treballarà el contingut teòric, els diferents aspectes i vessants de la violència de gènere (assenyalats en 
els temes a tractar) i es donaran les eines per crear debat i reflexió en els i les joves. 2. La segona 
sessió es dedicarà a l'enregistrament del vídeo. 

 

Objectius 

● Prevenir les relacions abusives entre la població jove dels instituts dels centres d'educació 
secundària. 



 

●  Oferir eines per a detectar situacions afectives d'abús entre els i les 
joves.  

● Donar a conèixer la campanya 'Això no és Amor' als i les joves dels INS.  
● Temes a tractar: Relacions afectives de parella /Relacions abusives /Microviolències/ 

Estereotips de gènere/ Concepció de l'amor: desmitificació de l'amor romàntic 

Àmbit i condicions 

El monogràfic es durà a terme al INS. Durada de 4 hores. Dates a concretar. Activitat gratuïta Lloc: 
Servei d’Informació Juvenil El Punt. 

La Factoria Jove de Can Massallera Carrer Mallorca, 30 Tel. 93 652 98 43 A/e: elpunt@santboi.cat 

 

www.facebook.com/jovessantboi @joventutsantboi Responsable de l’activitat: Montse Patón 
mpaton@santboi.cat 

 

 

 

'PRESERVA'T' 
Sector a qui va dirigit 

Alumnes de 3r i 4t d’ESO dels instituts del municipi 

 

Descripció 

Xerrada – col·loqui adreçada als i a les alumnes de 3r i 4t d’ESO per la prevenció dels embarassos no 
desitjats i les malalties de 
transmissió sexual. A més s’intenta 
trencar alguns mites i rumors sobre 
afectivitat i sexualitat que es 
transmeten entre els i les joves, 
aportant informació sobre el bon ús 
i el desús del preservatiu i fent 
difusió d’altres mètodes 
anticonceptius. 

 

Objectius 

● Donar a conèixer el Servei d’Informació Juvenil i concretament l’assessoria de salut: Punt Jove 
de Salut.  

● Reduir les dificultats d’accés a la informació en temes de salut: sexualitat i afectivitat, MTS i 

mailto:elpunt@santboi.cat


 

Sida als/les joves de Sant Boi de Llobregat. 
●  Donar a conèixer als i a les joves els mètodes anticonceptius existents per la seva vida futura i 

com fer un bon ús en cas de necessitat.  
● Assessorar i prevenir conductes de risc envers l’afectivitat-sexualitat jove, potenciant 

l’afectivitat com a base de les relacions. Insistir en el bon ús del preservatiu, per tal d'evitar MTS 
i embarassos no desitjats. 

 

Àmbit i condicions 

Durada d’1 hora. Grups-classe. Activitat gratuïta. Lloc: El propi centre Horari: Tutoria del grup classe 

 

Tel. 93 652 98 43 / Responsable de l’activitat: Montse Patón mpaton@santboi.cat  

Dinamitzadora de l’activitat: Tania Hernàndez thernandez@santboi.cat 

 

 

MONOGRÀFIC D’AFECTIVITAT, AUTOESTIMA I SEXUALITAT ENTRE 
ELS I LES JOVES 
Sector a qui va dirigit 

Alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles formatius  

Descripció 

És un monogràfic dintre de l’àmbit d’Educació per a la Salut sobre Afectivitat i Sexualitat. Aquest és un 
espai per treballar en grup, de forma dinàmica i participativa tots aquells aspectes, dubtes, rumors i 
curiositats que intervenen en la consecució d’uns hàbits saludables i més segurs envers l’afectivitat i 
sexualitat dels i de les joves. 

Objectius 

● Facilitar les eines necessàries per treballar el tema de la sexualitat i l’afectivitat als centres 
d’ensenyament.  

● Donar a conèixer els mites, dubtes i rumors.  
● Apropar els recursos existents a Sant Boi de Llobregat sobre salut afectivo-sexual als/les joves 

estudiants.  
● Informar sobre l’afectivitat, la sexualitat i el propi cos (canvis corporals), per tal que els i les 

joves visquin una sexualitat sana, satisfactòria i responsable.  
● Aportar eines per prevenir els embarassos no desitjats i les MTS, a més d’incidir en les actituds i 

comportaments a l’hora de relacionar-se i comunicar-se amb els altres.  
● Donar a conèixer els diferents mètodes contraceptius existents i reforçar el preservatiu com a 
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mètode més apropiat per als/les joves així com treballar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbit i condicions 

Durada: 1 hora. Grups-classe. Lloc: Servei d’Informació Juvenil El Punt. La Factoria Jove de Can 
Massallera. Carrer Mallorca, 30  

Tel. 93 652 98 43 / Responsable de l’activitat: Montse Patón mpaton@santboi.cat   

Dinamitzadora de l’activitat: Tania Hernàndez thernandez@santboi.cat 
 

MONOGRÀFIC 'MENJA, 
ALIMENTA’T I 
GAUDEIX' 
Sector a qui va dirigit 

Alumnes de 4rt d’ESO, 1er de 
Batxillerat i Cicles formatius de 
Grau Mitjà Grups-classe 

 

Descripció 

Aquest monogràfic és un espai per 
treballar de forma dinàmica i participativa els elements essencials que intervenen en una nutrició 
saludable per gaudir de la vida quotidiana, i entendre com l’alimentació garanteix el procés de 
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desenvolupament dels i de les joves. 

 

Objectius 

● Oferir eines útils per tal d’orientar, tenir cura i planificar l’inici del procés d’autonomia en els 
hàbits alimentaris entre els joves i les joves.  

● Donar pautes adequades per aconseguir un comportament alimentari saludable.  
● Valorar la nutrició com a base important de la nostra vida i prevenir conductes anomenades de 

risc en relació amb els hàbits alimentaris.  
● Potenciar l’esperit crític enfront dels estereotips culturals i els models que ens proposa el món 

de la publicitat i la moda, facilitant la valoració de les qualitats personals en detriment dels 
aspectes corporals estètics. 

 

Àmbit i condicions 

Durada: 1 hora. Grups-classe. Lloc: Servei d’Informació Juvenil El Punt. La Factoria Jove de Can 
Massallera. Carrer Mallorca, 30  

Tel. 93 652 98 43 / Responsable de l’activitat: Montse Patón mpaton@santboi.cat   

Dinamitzadora de l’activitat: Tania Hernàndez thernandez@santboi.cat 

 

AGENTS DE SALUT 
Descripció 

El curs d’Agents de Salut pretén formar a joves de 
16 a 22 anys per a que puguin fer prevenció i 
promoció de la salut entre els seu grup d’iguals. 

Aquest curs facilitarà informació relacionada amb 
temes de salut que pot ser d’especial interès per 
als i les joves: sexualitat, mètodes anticonceptius, 
malalties de transmissió sexual, addiccions, 
hàbits alimentaris, activitat física,... 

 

Objectius 

- Promoure actituds favorables envers la salut 
dels i de les joves. - Dotar als i a les participants 
de coneixements, habilitats i eines que els permetin abordar els dubtes i preguntes sobre salut que es 
presentin entre els seus iguals. - Afavorir un efecte multiplicador en matèria de salut entre els i les 
joves, actuant els/les assistents al curs com a mediadors/es preventius respecte a altres joves. - 
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Facilitar que els i les joves puguin realitzar activitats i accions en la línia de 
prevenció en temes de salut en els seus centres, o altres espais. - Oferir informació de la xarxa 
socio-sanitària de la nostra població als i a les participants per poder orientar als i les joves, a més 
d’aportar llocs de contingut adequat en temes de salut jove a les xarxes socials - Donar a conèixer el 
Punt Jove de Salut com a centre de referència entre els i les joves de Sant Boi de Llobregat dins de 
l’àmbit de la salut. 

 

Àmbit i condicions 

Adreçat a joves de 16 a 22 anys. Durada: 4 sessions de 3 hores (12 hores). Grup de 15 a 20 assistents 
Activitat gratuïta Lloc: Servei d’Informació Juvenil El Punt. 

Tel. 93 652 98 43 / Responsable de l’activitat: Montse Patón mpaton@santboi.cat   

Dinamitzadora de l’activitat: Tania Hernàndez thernandez@santboi.cat 
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