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INFANTS 0-3 ANYS

ESPAI INFANTS I FAMÍLIA - Espai nadó

Espai  nadó. Un espai de trobada i de suport a famílies amb infants de 0 a 1 anys que 
per raons diverses no van a l’escola bressol. Els infants van acompanyats d’una persona 
de referència. Un servei on s’intercanvien experiències i opinions relacionades amb 
l’educació dels més petits. Amb el suport de personal especialitzat en educació que 
dinamitza i orienta les trobades dels grups

Per a nadons de 0-1 anys i famílies
Horari: EB Tabalet. Dimarts de 15.30 a 17.30 h
EB Garrofers Dimarts 15.30 a 17 h
EB Rocafonda. Dilluns de 15.30 a 17.30 h
Lloc: EB Tabalet (Rda. Francesc Macià, 119 Tel. 93 799 49 01)
EB Rocafonda (C. De Santiago Rusiñol, 1-23 Tel. 93 796 40 03)
Inscripció: A les mateixes escoles bressol i a les oficines de la Direcció d’Ensenyament
(Baixada de les Figueretes, 1, 2n) 
Preu: 15 euros trimestre

ESPAI INFANTS I FAMÍLIA - Espai familiar

Espai familiar. Un espai de trobada i de suport a famílies amb infants de 1 a 3 anys 
que per raons diverses no van a l’escola bressol. Els infants van acompanyats d’un adult 
de referència. Un servei on s’intercanvien experiències i opinions relacionades amb 
l’educació dels més petits. Amb el suport de personal especialitzat en educació que 
dinamitza i orienta les trobades dels grups

Per a infants d’1 a 3 anys i famílies
Horari: EB Tabalet. Dimecres de 15.30 a 17.30 h 
EB Rocafonda. Dimecres de 15.30 a 17.30 h i dijous de 15.30 a 17.30 h 
EB La Llàntia. Dijous de 10.15 a 12.15 h
Lloc: EB Tabalet (Rda. Francesc Macià, 119 Tel. 93 799 49 01)
EB Rocafonda (C. De Santiago Rusiñol, 1-23 Tel. 93 796 40 03)
EB La LLàntia (C. De Galícia, 3-9 Tel. 93 799 00 02)
Inscripció: A les mateixes escoles bressol i a les oficines de la Direcció d’Ensenyament
(Baixada de les Figueretes, 1, 2n) 
Preu: 15 euros trimestre

LA PETITA HORA DEL CONTE

Adaptació de les hores del conte per a un públic més petit de 0-4 anys, 1 vegada al mes 
a les biblioteques de la ciutat. 

Per a infants i famílies de 0 a 4 anys
Horari: A les 18 h
Lloc: Un dimarts al mes a la Biblioteca Pompeu Fabra (Plaça d’Occitània, s/n Tel. 93 741 
29 20) i un dimecres al mes a la Biblioteca Antoni Comas (C. d’Enric Prat de la Riba, 110 
Tel. 93 702 28 13)
Sense inscripció prèvia
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ESPAI 0-3. LLEURE I CREATIVITAT EN FAMÍLIA

Espai adreçat als nadons i a la primera infància orientat a introduir al món dels contes.
• Lloc de trobada amb altres famílies amb nadons
• Contes adequats a l’edat
• Complements a la lectura: peluixos, joguines, titelles...
• Orientació per ajudar-te a introduir al teu fill/a al món dels contes
• Espai adaptat als nadons i a la primera infància

Per a famílies amb infants entre 0 i 3 anys 
Horari: Biblioteca Pompeu Fabra: matins de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
Biblioteca Antoni Comas: matins de dimecres i divendres, de 10 a 13 h ; tardes de dilluns 
a divendres, de 14.30 a 16.30 h
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra i Biblioteca Antoni Comas
Inscripció: Sense inscripció prèvia

PRIMERES PASSES A LA BIBLIOTECA

Explicació molt senzilla del funcionament de la biblioteca mitjançant recursos visuals 
molt atractius per als més petits, seguida de la narració d’un conte per part del personal 
de la biblioteca a l’àrea infantil. Després de l’activitat els nens i nenes poden tenir una 
estona lliure per mirar contes

Per a infants de 2 i 3 anys 
Horari: Biblioteca Pompeu Fabra: De dimarts a divendres, de 10 a 11 h i de 15.30 a 17 h.
Biblioteca Antoni Comas: Dimecres i divendres, de 9.30 a 11 h. De dilluns a divendres, de 
15.30 a 17 h
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra i Biblioteca Antoni Comas
Inscripció: A les mateixes biblioteques. Activitat gratuïta

BANYA’T AMB EL TEU INFANT

Activitat lúdica per a infants d’1 a 7 anys acompanyats d’un adult

Per a infants d’1 a 7 anys i famílies
Horari: Dissabtes matí (de 9 a 10.30 h o d’11.30 a 14 h)
Lloc: Piscina municipal (Avinguda del Velòdrom, 25)
Sense inscripció prèvia (aforament limitat) 
Preu: 4,30 euros no socis piscina / 2,15 euros socis piscina
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INFANTS 3-8 ANYS

L’HORA DEL CONTE

Hores del conte a les biblioteques de la ciutat:
-Biblioteca Fundació Iluro. Dilluns
-Biblioteca Pompeu Fabra. Dimarts
-Biblioteca Antoni Comas. Dimecres

Per a infants de 3 a 12 anys
Horari: A les 18 h
Lloc: Biblioteca Fundació Iluro (C. d’en Palau, 18 Tel. 93 790 15 72)
Biblioteca Pompeu Fabra (Plaça d’Occitània, s/n Tel. 93 741 29 20) 
Biblioteca Antoni Comas (C. d’Enric Prat de la Riba, 110 Tel. 93 702 28 13)
Sense inscripció prèvia (aforament limitat) 

SUPORT A L’ESTUDI I AL LLEURE (Des de les entitats)

Espais de suport a l’estudi, amb activitats de lleure

Per a infants en edat escolar 
Lloc: Salesians Sant Jordi (Puig i Cadafalch, 80)
Centre Sant Pau (Bombers Madern i Clariana, 8)
Fundació Lotus Blau. Projecte Lleure i Deures (Avda. Amèrica, 14)
Espai Joäo Martí (c/ Siete Partidas, 48)
Inscripció: Salesians Sant Jordi (derivació des del centre educatiu o serveis socials)
Centre Sant Pau (derivació directa o centre educatiu o serveis socials)
Fundació Lotus Blau. Projecte Lleure i Deures (derivació serveis socials)
Espai Joäo Martí (derivació centre educatiu o Càritas)

REFORÇ ESCOLAR (Des de Serveis Socials)

Classes de reforç escolar amb voluntariat.

Per a infants de 3r a 6è de primària i adolescents d’ESO
Horari: Diversos horaris
Lloc: CC Pla d’en Boet (C. Sebastiàn Elcano, 6)
CC Molins (C. Nicolau Guanyabens, 23-25)
Inscripció: Derivació des de Serveis Socials

ARRELS

Taller de gestió d’emocions a través del lleure.

Per a infants i joves de primària i secundària (de 6 a 16 anys)
Horari: Divendres de 17 a 19 h
Inscripció: Càritas Interparroquial de Mataró. Centre Sant Pau (c/ madern i Clariana, 8)
Inscripció: directament, derivació centre educatiu, serveis socials o altres
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INFANTS 3-8 ANYS

DISSABTES EN FAMÍLIA

Activitats familiars gratuïtes en un espai lúdic de relació entre mares, pares i infants al 
voltant de diferents disciplines.

Per a infants de diferents edats
Horari: Un dissabte al mes
Lloc: Espai Gatassa (Carrer Josep Monserrat Cuadrada, 1)
Inscripció: www.mataro.cat/espaigatassa i presencial a l’Espai Gatassa

CINEMA A LES BIBLIOTEQUES

Projeccions de cinema en català els dissabtes al matí durant el curs escolar

Per a infants de 3 a 12 anys
Horari: Dissabte al matí
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra / Biblioteca Antoni Comas
Sense inscripció prèvia (Aforament limitat)

SESSIONS DE FORMACIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA: BENVINGUTS A LA 
BIBLIOTECA

Presentació general de l’equipament, seguit d’un recorregut per les diferents àrees i 
seccions de la biblioteca per mostrar quins recursos i serveis ofereix

Per a infants de 3 a 8 anys 
Horari: Biblioteca Pompeu Fabra: de dimarts a divendres, de 10 a 11 h i de 15.30 a 17 h.
Biblioteca Antoni Comas: Hores a convenir dins l’horari d’obertura habitual de la 
biblioteca
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra i Biblioteca Antoni Comas
Inscripció: Aquesta visita s’ha de concertar amb una setmana d’antelació. Per contactar 
amb la biblioteca podeu fer servir qualsevol d’aquestes vies: presencialment a la 
biblioteca, per telèfon o per correu electrònic

BENVINGUDES FAMILIARS

Sessions informatives personalitzades sobre els recursos i activitats que la biblioteca 
ofereix a les famílies

Per a infants i les seves famílies
Horari: Dissabtes, a les 11 h 
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra
Inscripció: Cal inscripció prèvia a la mateixa biblioteca

PRÉSTEC DE LOTS DE LLIBRES

La biblioteca ofereix el servei de préstec de lots temàtics del fons de l’àrea infantil a 
centres educatius i entitats. Es fa arribar el lot de documents al centre de forma gratuïta 
i, després del període de préstec, també es passa a recollir (limitat al municipi de Mataró)
Les modalitats de lots són: 



INFANTS 3-8 ANYS

Lots a la carta: les escoles poden demanar lots de llibres a la carta amb una temàtica 
concreta i per nivells lectors. Alguns exemples són: les emocions, l’ecologia, la tecnologia, 
la granja, la música, els nombres i les lletres, les estacions, l’aigua, els pirates, la pau... 
Lots estacionals: confeccionats per treballar les festes estacionals o tradicionals: Tardor/
Castanyada, Hivern/Nadal, Carnestoltes, Primavera/Sant Jordi, Estiu

Per a entitats, esplais, suport escolar, …
Per fer ús d’aquest servei, el centre ha de tenir el carnet de la biblioteca, que us permetrà 
emportar-vos més documents durant més temps
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra / Biblioteca Antoni Comas
Inscripció: La sol·licitud del servei es pot fer presencialment, per telèfon o per correu 
electrònic. Cal especificar el nivell del grup al qual va dirigit i la persona que es fa 
responsable del lot. Els dimecres al matí es fa l’enviament i recollida dels materials als 
centres educatius de Mataró. També es poden recollir a la biblioteca

CLUB GOMET BLAU

Activitats de comprensió lectora per a infants de 6 a 7 anys

Per a infants de 6 a 7 anys
Horari: Tots els dimecres a les 18 h
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra
Inscripció: Places limitades. Inscripció prèvia a la mateixa Biblioteca Pompeu Fabra

BANYA’T AMB EL TEU INFANT

Activitat lúdica per a infants d’1 a 7 anys acompanyats d’un adult

Per a infants d’1 a 7 anys i famílies
Horari: Dissabtes matí (de 9 a 10.30 h o d’11.30 a 14 h) 
Lloc: Piscina municipal (Avinguda del Velòdrom, 25)
Sense inscripció prèvia (aforament limitat) 
Preu: 4,30 euros no usuaris piscina / 2,15 euros usuaris piscina

“DEL FUTBOL A LA VIDA”. FUTBOL EN VALORS

A través del futbol, gestionar emocions, aprendre valors, valorar l’equip. 

Per a infants i joves de primària i secundària 
Horari: Diversos horaris 
Lloc: Càritas Interparroquial de Mataró. Centre Sant Pau (C. Madern i Clariana, 8) 
Inscripció: Directament, derivació centre educatiu, serveis socials o altres

Per anar amunt i avall

TARGETA T-16

Títol de transport per a infants i joves de 4 a 16 anys que permet fer gratuïtament un 
nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, 
dins de la mateixa zona tarifària on resideixi l’infant o jove.
Per a infants i joves de 4 a 16 anys
Inscripció: per internet (www.t-16.cat) 



INFANTS 8-12 ANYS

ESPORT I LLEURE

Activitat esportiva i de lleure dinamitzada per monitors esportius els dissabtes al matí a 
dos patis escolars de la ciutat

Per a infants de 8 a 12 anys
Horari: Dissabtes, d’octubre a juny d’11 a 13 h del matí (excepte dies de vacances 
escolars)
Lloc: Escola Germanes Bertomeu (C. De Colòmbia, 15)
Escola Tomàs Viñas (Pg. de Ramon Berenguer III, 130)
Inscripció: Només cal anar al pati de l’escola durant l’horari del projecte i inscriure’s

PATIS OBERTS

Espais oberts per jugar i fer activitats diverses, dinamitzades per educadors socials i 
monitors.

Per a infants i joves de 8 a 18 anys
Horari: De dilluns a divendres de 18.30 a 20.30 h
Lloc: Pati Escola Rocafonda (C. de Tàrrega, 41) / Pati Escola Tomàs Viñas (Pg. de Ramon 
Berenguer III, 130) / Pati Escola Camí del Mig (Camí del Mig, 1-3)
Inscripció: Lliure, només cal anar als patis a jugar i a fer activitats

“DEL FUTBOL A LA VIDA”: FUTBOL EN VALORS

A través del futbol, gestionar emocions, aprendre valors, valorar l’equip.

Per a infants i joves de primària i secundària
Horari: Diversos horaris
Lloc: Càritas Interparroquial de Mataró. Centre Sant Pau (C/ Madern i Clariana, 8)
Inscripció: Directament, derivació centre educatiu, serveis socials o altres

REFORÇ ESCOLAR (Des de la Direcció d’Ensenyament)

Espai de suport a l’estudi. 

Per a infants de Cicle Superior de Primària
Horari: Horari extraescolars
Lloc: Tots els centres de primària públics 
Inscripció: Derivació dels tutors/es dels centres de primària

SUPORT A L’ESTUDI I AL LLEURE

Espais de suport a l’estudi, amb activitats de lleure. 

Per a infants en edat escolar

INFANTS 8-12 ANYS



Lloc: Salesians Sant Jordi (Puig i Cadafalch, 80)
Centre Sant Pau (Bombers Madern i Clariana, 8)
Fundació Lotus Blau. Projecte Lleure i Deures (Avda. Amèrica, 14)
Espai Joäo Martí (c/ Siete Partidas, 48)
Inscripció: Salesians Sant Jordi (derivació centre educatiu o serveis socials)
Centre Sant Pau (derivació directa o centre educatiu o serveis socials)
Fundació Lotus Blau. Projecte Lleure i Deures (derivació serveis socials)
Espai Joäo Martí (derivació centre educatiu o Càritas)

REFORÇ ESCOLAR (Des de Serveis Socials)

Classes de reforç escolar amb voluntariat.

Per a infants de 3r a 6è de primària i adolescents d’ESO
Horari: Diversos horaris
Lloc: CC Pla d’en Boet (c/ Sebastián Elcano, 6)
CC Molins (c/ Nicolau Guanyabens, 23-25)
Inscripció: Derivació de Serveis Socials 

ARRELS

Taller de gestió d’emocions a través del lleure.

Per a infants i joves de primària i secundària (de 6 a 16 anys)
Horari: Divendres de 17 a 19 h
Lloc: Càritas Interparroquial de Mataró. Centre Sant Pau (c/ Madern i Clariana, 8)
Inscripció: directament, derivació centre educatiu, serveis socials o altres

HORA DEL CONTE

Hores del conte a les biblioteques de la ciutat:
-Biblioteca Fundació Iluro. Dilluns
-Biblioteca Pompeu Fabra. Dimarts
-Biblioteca Antoni Comas. Dimecres

Per a infants de 3 a 12 anys
Horari: A les 18 h
Lloc: A les biblioteques
Sense inscripció prèvia

CINEMA A LES BIBLIOTEQUES

Projeccions de cinema en català els dissabtes al matí durant el calendari escolar 

Per a infants de 3 a 12 anys
Horari: Els dissabtes a les 11 h del matí (vegeu cartellera)
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra / Biblioteca Antoni Comas
Sense inscripció prèvia
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INFANTS 8-12 ANYS

CLUB GOMET VERMELL

Activitats de comprensió lectora per a infants de 8 a 10 anys 

Per a infants de 8 a 10 anys
Horari: Biblioteca Pompeu Fabra: dijous, a les 18 h
Biblioteca Antoni Comas: dijous, a les 18 h
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra / Biblioteca Antoni Comas
Inscripció: Places limitades. Inscripció prèvia a la Biblioteca Pompeu Fabra i l’Antoni 
Comas

CLUB DELS SETCIÈNCIES

Club de coneixements que treballa a partir dels recursos documentals que ofereix

Per a nois i noies de 8 a 12 anys
Horari: 2n divendres de mes a les 18 h
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra
Inscripció: Places limitades. Inscripció prèvia a la mateixa Biblioteca

CLUB DELS SUPERAGENTS LECTORS

Trobada literària per a públic infantil que els agradi llegir i explicar el què llegeixen

Per a nois i noies de 9 a 12 anys
Horari: 1r divendres de cada mes, a les 18 h
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra
Inscripció: Inscripció prèvia a la mateixa Biblioteca Pompeu Fabra

TALLERS A LA BIBLIO. LLEURE I CREATIVITAT EN FAMÍLIA

Activitats lúdiques a la biblioteca per a infants de 7 a 10 anys, acompanyats per un adult.

Per a infants de 7 a 10 anys i adult acompanyant
Horari: Un divendres al mes a les 18 h (vegeu calendari d’activitats de les biblioteques)
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra / Biblioteca Antoni Comas
Inscripció: Cal inscripció prèvia a l’àrea infantil de cada biblioteca

PRÉSTEC DE LOTS DE LLIBRES

La biblioteca ofereix el servei de préstec de lots temàtics del fons de l’àrea infantil a 
centres educatius i entitats. Es fa arribar el lot de documents al centre de forma gratuïta i, 
després del període de préstec, també el passen a recollir (limitat al municipi de Mataró)
Les modalitats de lots són: 
Lots a la carta: les escoles poden demanar lots de llibres a la carta amb una temàtica 
concreta i per nivells lectors. Alguns exemples són: les emocions, l’ecologia, la tecnologia, 
la granja, la música, els nombres i les lletres, les estacions, l’aigua, els pirates, la pau... 
Lots estacionals: confeccionats per treballar les festes estacionals o tradicionals: Tardor/
Castanyada, Hivern/Nadal, Carnestoltes, Primavera/Sant Jordi, Estiu



Per a entitats, esplais, suport escolar, …
Per fer ús d’aquest servei, el centre ha de tenir el carnet de la biblioteca, que permet 
emportar-se més documents durant més temps
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra / Biblioteca Antoni Comas
Inscripció: La sol·licitud del servei es pot fer presencialment, per telèfon o per correu 
electrònic. Cal especificar el nivell del grup al qual va dirigit i la persona que es fa 
responsable del lot. Els dimecres al matí es fa l’enviament i recollida dels materials als 
centres educatius de Mataró. També es poden recollir a la biblioteca

ART TIME

Activitats per descobrir l’art i aprendre anglès

Per a infants de 4 a 12 anys
Horari: Alguns dimecres a les 17.30 h
Lloc: Biblioteca de la Fundació Iluro
Inscripció: Aforament limitat. Els menors de 7 anys han d’anar acompanyats d’un adult

Estiu

ACTIVITATS A LES BIBLIOTEQUES DURANT L’ESTIU. EMPEDRAT DE CONTES

L’hora del conte especial 

Per a totes les edats. Públic familiar
Horari: Mesos de juliol, agost i setembre
Biblioteca Pompeu Fabra: els dimarts a les 18 h
Biblioteca Antoni Comas, juliol i agost, a les 19 h; Setembre, a les 18 h
Lloc: Als jardins de les dues Biblioteques. Espai exterior
Sense inscripció prèvia. Entrada lliure

Per anar amunt i avall

TARGETA T-16

Títol de transport per a infants i joves de 4 a 16 
anys que permet fer gratuïtament un nombre 
il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic 
del sistema tarifari integrat, dins de la mateixa 
zona tarifària on resideixi l’infant o jove.
Per a infants i joves de 4 a 16 anys
Inscripció: per internet (www.t-16.cat) 
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JOVES 12-16 ANYS

PATIS OBERTS

Espais oberts per jugar i fer activitats diverses, dinamitzades per educadors socials i 
monitors

Per a infants i joves de 8 a 18 anys
Horari: De dilluns a divendres de 18.30 a 20.30 h
Lloc: Pati Escola Rocafonda (C. de Tàrrega, 41) / Pati Escola Tomàs Viñas (Pg. de Ramon 
Berenguer III, 130) / Pati Escola Camí del Mig (Camí del Mig, 1-3)
Inscripció: Lliure, només cal anar als patis a jugar i a fer activitats

“DEL FUTBOL A LA VIDA”. FUTBOL EN VALORS

A través del futbol, gestionar emocions, aprendre valors, valorar l’equip

Per a joves de secundària
Horari: Diversos horaris
Lloc: Càritas Interparroquial de Mataró. Centre Sant Pau (C/ Madern i Clariana, 8)
Inscripció: Directament, derivació centre educatiu, serveis socials o altres

ARRELS

Taller de gestió d’emocions a través del lleure.

Per a infants i joves de primària i secundària (de 6 a 16 anys)
Horari: Divendres de 17 a 19 h
Lloc: Càritas Interparroquial de Mataró. Centre Sant Pau (C/ Madern i Clariana, 8)
Inscripció: Directament, derivació centre educatiu, serveis socials o altres

CREIXENT JUNTS

Taller de gestió d’emocions a través del lleure.

Per a joves de secundària
Horari: Dissabtes de 18 a 20 h
Lloc: Associació Espai Joäo Martí de Mataró (c/ Siete Partidas, 48)
Inscripció: Directament, derivació centre educatiu, serveis socials o altres

REFORÇ ESCOLAR (Des de la Direcció d’Ensenyament)

Espai de suport a l’estudi.

Per a joves de secundària
Horari: Horari extraescolars
Lloc: A tots els centres de secundària públics
Inscripció: Derivació dels tutors/es dels centres de secundària públics

JOVES 12-16 ANYS



SUPORT A L’ESTUDI I AL LLEURE (Des de les entitats)

Espais de suport a l’estudi, amb activitats de lleure

Per a infants en edat escolar
Lloc: Salesians Sant Jordi (Puig i Cadafalch, 80)
Centre Sant Pau (Bombers Madern i Clariana, 8)
Espai Joäo Martí (c/ Siete Partidas, 48)
Inscripció: Salesians Sant Jordi (derivació centre educatiu o serveis socials)
Centre Sant Pau (derivació directa o centre educatiu o serveis socials)
Espai Joäo Martí (derivació centre educatiu o Càritas)

REFORÇ ESCOLAR (Des de Serveis Socials)

Classes de reforç escolar amb voluntariat.

Per a infants de 3r a 6è de primària i adolescents d’ESO
Horari: Diversos horaris
Lloc: CC Pla d’en Boet (c/ Sebastián Elcano, 6)
CC Molins (c/ Nicolau Guanyabens, 23-25)
Inscripció: Derivació per part dels Serveis Socials

XARXA D’ESPAIS JOVES

Els Espais Joves són un recurs gratuït, ofereixen nombrosos serveis específics i una 
programació trimestral d’activitats (tallers, xerrades, assemblees, tornejos, sortides, etc.) 
que es duen a terme a partir de la participació dels i les joves, i que en fomenten la seva 
autonomia i vinculació comunitària. També funcionen com a serveis d’informació juvenil 
descentralitzats i proporcionen informació i recursos de qualsevol àmbit a les persones 
joves que ho necessitin. Es desenvolupen diversos projectes de forma coordinada amb 
altres serveis municipals i entitats de la ciutat, que tenen com a objectiu el suport a 
l’estudi, la informació als instituts i la intervenció socioeducativa en clau comunitària 

Per a joves d’entre 12 i 25 anys 
Horari: De dimarts a dissabte, de 16.30 a 20.30 h
(Horari de l’EJ La Llàntia dissabtes de 9.30 a 13.30 h)
Lloc: Espai Jove Cerdanyola (Pg. de Ramon Berenguer III, 82-84)
Espai Jove Rocafonda-El Palau (Pablo Ruiz Picasso, 30)
Espai Jove La Llàntia (Teià, 7) 
Espai Jove Pla d’en Boet (Avinguda de Francesc Macià, 103) (antic Centre Cívic)
Inscripció: Setembre. Resten obertes tot l’any.

OFICINA JOVE DEL MARESME - SIDRAL

L’Oficina Jove del Maresme-Sidral és un servei adreçat a les persones joves amb la finalitat 
que tinguin al seu abast recursos i la informació necessàries per a iniciar el seu procés 
d’emancipació i autonomia. Forma part de la Xarxa Nacional d’Empancipació Juvenil de 
Catalunya i ofereix una atenció personalitzada a les demandes i consultes presencials, 
telefòniques o per correu electrònic. Ofereix una sèrie de recursos i serveis d’orientació 
i d’informació per a facilitar l’accés a tot allò que sigui d’interès per a les persones joves: 

JOVES 12-16 ANYS



Servei d’informació juvenil (informació d’interès juvenil, espai d’autoconsulta, tramitació 
de carnets), programa de Garantia Juvenil, Formació en el lleure, Telecentre, Assessoria 
de Mobilitat Internacional, i Sales d’estudi 

Per a joves partir de 12 anys
Horari: Matins: dimecres de 10 a 14 h i dissabte de 9 a 14 h
Tardes: de dilluns a divendres, de 17 a 20 h
Lloc: Centre cívic Cabot i Barba (Plaça de Miquel Biada, 5) 
Sense inscripció prèvia
http://www.oficinajove.cat/ca/oficina/oficina-jove-del-maresme

Estiu

CASAL LINGÜÍSTIC D’INTEGRACIÓ

Casal orientat a joves, sense coneixement de la llengua catalana i arribats a la ciutat els 
darrers mesos del curs 

Per a joves de 12 a 16 anys de llengües d’origen no romàniques
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13 h, des de finals de juny a abans de Santes
Lloc: A concretar
Inscripció: A través dels tutors dels centres educatius

ESTIU JOVE - XARXA D’ESPAIS JOVES

Els Espais Joves són un recurs gratuït, ofereixen nombrosos serveis específics i una 
programació trimestral. Des de finals de juny a finals de juliol, un cop acabades les activitats 
del curs ordinari, també ofereixen una programació especial d’estiu, més encarada a les 
activitats lúdiques i d’oci, però sempre treballant des d’una òptica socioeducativa 

Destinataris: Persones d’entre 12 i 25 anys 
Horari: Durant la programació específica de l’Estiu Jove (juny-juliol), coincidint amb 
el període de vacances escolars, l’horari és més flexible i s’adapta a la programació 
establerta.
Lloc: Espai Jove Cerdanyola (Pg. de Ramon Berenguer III, 82-84)
Espai Jove Rocafonda–El Palau (Pablo Ruiz Picasso, 30)
Espai Jove La Llàntia (Teià, 7) 
Espai Jove Pla d’en Boet (Avinguda de Francesc Macià, 103) (antic Centre Cívic)
Inscripció: Als mateixos espais joves

Per anar amunt i avall

TARGETA T-16

Títol de transport per a infants i joves de 4 a 16 anys que permet fer gratuïtament un 
nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, 
dins de la mateixa zona tarifària on resideixi l’infant o jove.
Destinataris: Infants i joves de 4 a 16 anys
Inscripció: per internet (www.t-16.cat) 

JOVES 12-16 ANYS



JOVES 16-18 ANYS

PATIS OBERTS

Espais oberts per jugar i fer activitats diverses, dinamitzades per educadors socials i monitors

Per a infants i joves de 8 a 18 anys
Horari: De dilluns a divendres de 18.30 a 20.30 h
Lloc: Pati Escola Rocafonda (C. de Tàrrega, 41) / Pati Escola Tomàs Viñas (Pg. de Ramon 
Berenguer III, 130) / Pati Escola Camí del Mig (Camí del Mig, 1-3)
Inscripció: Lliure, només cal anar als patis a jugar i a fer activitats

XARXA D’ESPAIS JOVES

Els Espais Joves són un recurs gratuït, ofereixen nombrosos serveis específics i una 
programació trimestral d’activitats (tallers, xerrades, assemblees, tornejos, sortides, etc.) 
que es duen a terme a partir de la participació dels i les joves, i que en fomenten la seva 
autonomia i vinculació comunitària. També funcionen com a serveis d’informació juvenil 
descentralitzats i proporcionen informació i recursos de qualsevol àmbit a les persones 
joves que ho necessitin. Es desenvolupen diversos projectes de forma coordinada amb 
altres serveis municipals i entitats de la ciutat, que tenen com a objectiu el suport a 
l’estudi, la informació als instituts i la intervenció socioeducativa en clau comunitària

Per a joves d’entre 12 i 25 anys 
Horari: De dimarts a dissabte, de 16.30 a 20.30 h
(Horari de l’EJ La Llàntia dissabtes de 9.30 a 13.30 h)
Lloc: Espai Jove Cerdanyola (Pg. de Ramon Berenguer III, 82-84) / Espai Jove Rocafonda–
El Palau (Pablo Ruiz Picasso, 30) / Espai Jove La Llàntia (Teià, 7) / Espai Jove Pla d’en Boet 
(Avinguda de Francesc Macià, 103) (antic Centre Cívic)
Inscripció: Setembre. Resten obertes tot l’any 

OFICINA JOVE DEL MARESME - SIDRAL

L’Oficina Jove del Maresme-Sidral és un servei adreçat a les persones joves amb la 
finalitat que tinguin al seu abast recursos i la informació necessàries per a iniciar el seu 
procés d’emancipació i autonomia. Forma part de la Xarxa Nacional d’Empancipació 
Juvenil de Catalunya i ofereix una atenció personalitzada a les demandes i consultes 
presencials, telefòniques o per correu electrònic. Ofereix una sèrie de recursos i serveis 
d’orientació i d’informació per a facilitar l’accés a tot allò que sigui d’interès per a les 
persones joves: Servei d’informació juvenil (informació d’interès en diferents àmbits, 
espai d’autoconsulta, tramitació de carnets), programa de Garantia Juvenil, Formació en 
el lleure, Telecentre, Assessoria de Mobilitat Internacional, i Sales d’estudi 

Per a joves a partir de 12 anys
Horari: Matins: dimecres de 10 a 14 h i dissabte de 9 a 14 h.
Tardes: de dilluns a divendres, de 17 a 20 h.
Lloc: Centre cívic Cabot i Barba (Plaça de Miquel Biada, 5)
Sense inscripció prèvia http://www.oficinajove.cat/ca/oficina/oficina-jove-del-maresme

JOVES 16-18 ANYS



SUPORT A L’ESTUDI - XARXA D’ESPAIS JOVES

El suport a l’estudi es duu a terme diàriament als quatre espais joves de la ciutat, amb la 
finalitat de facilitar un espai adaptat i un suport educatius als i les joves estudiants per 
poder fer els deures o treballs i adquireixin els hàbits d’estudi que els facilitin la seva 
trajectòria acadèmica. Aquest servei consta de 4 espais: estudi autònom, estudi assistit, 
suport a l’estudi i reforç específic d’àmbits concrets. 

Per a joves d’entre 12 a 25 anys
Horari: de dimarts a dissabte de 17 a 20.30 h
Lloc: Espai Jove de Cerdanyola (Pg. Ramon Berenguer III, 82-84)
Espai Jove Rocafonda-El Palau (Pablo Ruiz Picasso, 30)
Espai Jove La Llàntia (Yeià, 7)
Espai Jove Pla d’en Boet (Avda. De Francesc Macià, 103)
Inscripció: Setembre, obert durant tot el curs

SESSIONS D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ. 
FEM RECERCA

Presentació general de la biblioteca seguida d’una explicació teòrica i una demostració 
pràctica sobre les diferents bases de dades consultables en línia, com Ocenet Saber, 
Ocenet Salus, Enciclonet o Aranzadi, entre altres. 
Observacions: Aquesta formació es pot complementar amb una segona sessió on 
s’explicaran altres bases de dades més específiques com Ambientech, que vol fomentar 
i difondre l’educació ambiental mitjançant la formació de les ciències i la tecnologia, el 
Fons local de publicacions periòdiques digitalitzades o Naxos Music Library, un ampli 
repertori de música de tots els gèneres amb especial incidència de la música clàssica.

Per a alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius
Horari: De dimarts a divendres, de 10 a 11 h i de 15.30 a 17 h
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra
Inscripció: Aquesta visita s’ha de concertar amb una setmana d’antelació. Per contactar 
amb la biblioteca podeu fer servir qualsevol d’aquestes vies: presencialment a la 
biblioteca, per telèfon o per correu electrònic

SESSIONS D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ. 
ALEHOOP! MILLORA EL TEU TREBALL DE RECERCA

Taller sobre Alehoop, un agregador en línia de recursos informatius útils per als 
estudiants de batxillerat i per a universitaris. La sessió de formació és bàsicament visual 
(amb pantalla) i va acompanyada de les explicacions del bibliotecari.
Observacions: L’objectiu és capacitar els estudiants de batxillerat en l’ús d’aquesta eina 
d’informació en línia, a través de la qual aprendran a usar diverses fonts d’informació 
(anuaris, directoris...) i podran millorar els seus treballs de recerca.

Per a alumnes de batxillerat 
Horari: Mesos de febrer i març. 
Biblioteca Pompeu Fabra: dimarts a dijous.
Biblioteca Antoni Comas: Dimecres i divendres
Lloc: Biblioteca Pompeu fabra i Biblioteca Antoni Comas
Inscripció: Reserva per internet mitjançant formulari web

JOVES 16-18 ANYS



EDUCACIÓ EMOCIONAL - L’AKADÈMIA MATARÓ

Projecte d’educació emocional que ofereix un programa pedagògic integral amb 
100 hores de classes presencials, dividides en tres grans blocs (autoconeixement / 
desenvolupament personal i lideratge en valors / propòsit vital i vocació professional). 
En paral·lel, cada jove pot disposar de sessions d’acompanyament emocional i 
personalitzat si així ho sol·licita.
Per a joves de 16 a 22 anys.
Horari: Divendres de 18 a 21 h
Lloc: Espai Gatassa (C. Josep Montserrat Cuadrada, 1)
Inscripció: laakademiamataro@gmail.com

Juliol i agost

ESTIU JOVE - XARXA D’ESPAIS JOVES

Els Espais Joves són un recurs gratuït, ofereixen nombrosos serveis específics i una 
programació trimestral. Des de finals de juny a finals de juliol, un cop acabades les 
activitats del curs ordinari, també ofereixen una programació especial d’estiu, més 
encarada a les activitats lúdiques i d’oci, però sempre treballant des d’una òptica 
socioeducativa

Per a joves d’entre 12 i 25 anys
Horari: Durant la programació específica de l’Estiu Jove (juny-juliol), coincidint amb 
el període de vacances escolars, l’horari és més flexible i s’adapta a la programació 
establerta. 
Lloc: Espai Jove Cerdanyola (Pg. de Ramon Berenguer III, 82-84)
Espai Jove Rocafonda–El Palau (Pablo Ruiz Picasso, 30)
Espai Jove La Llàntia (Teià, 7) 
Espai Jove Pla d’en Boet (Avinguda de Francesc Macià, 103) (antic Centre Cívic)
Inscripció: Als Espais Joves

JOVES 16-18 ANYS



JOVES 18-25 ANYS

EDUCACIÓ EMOCIONAL

L’Akadèmia és un projecte d’educació emocional gratuïta per a joves entre 18 i 23 anys, 
que ofereix un programa pedagògic integral amb 100 hores de tallers presencials i 
vivencials, dividides entre grans blocs: AUTOCONEIXEMENT – DESENVOLUPAMENT 
PERSONAL - PROPÒSIT VITAL.
Taller de gestió d’emocions a través del lleure.

Per a joves d’entre 18 i 23 anys
Horari: Divendres de 18 a 20 h
Lloc: L‘Akadèmia Centre Cívic Cabot i Barba, Pl. de Miquel Biada, 5
Inscripció: Enviant una carta de motivació a laakademiamataro@gmail.com

JOVES 18-25 ANYS



Recursos EDUCATIUS 
I DE LLEURE A L’ABAST

Durant el curs escolar i estiu
Data actualització: setembre de 2017




