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PER A MÉS INFORMACIÓ:

O SEGUEIX-NOS A:

TELÈFON/WHATSAPP:     EMAIL:           HORARI:
673 283 130        plf.joventut@palafolls.cat                      Dll. a Dv. 15.30h a 19.30h

#ACTIVAT2018 #jovePLF amb sortides, tallers, activitats i bona companyia

Tupper
Jocs

Tarda de 
pel·lícula



WATER WORLD Divendres 13 de Juliol
Data límit d’inscripcions: 4 de Juliol
Hora de sortida: 9.00h Davant el Palauet
Hora d’arribada: 17.00h Davant el Palauet
Preu: 14€ menors de 16 anys / 22€ majors de 16 anys

TALLER DE CIRC Dilluns 9 a les 16.00h
T'agrada fer malabars o vols fer equilibri sobre una bola gegant? Vine al 
local jove a provar diverses tècniques del circ.

TALLER DE FOTOGRAFIA Dijous 5 -12 - 19 a les 17.30h
Composició, il·luminació, color... Vine al taller de fotografia aprendre els 
elements bàsics de la imatge i també el funcionament de la càmera.

TALLER DE DIBUIX ANIMAT Dimarts 17- 24 a les 17.30h
Aprendrem alguns dels secrets de l'animació tradicional amb tècnica de 
dibuix i stop motion.

PORTAVENTURA Divendres 20 de Juliol
Data límit d’inscripcions: 11 de Juliol
Hora de sortida: 7.45h Davant el Palauet
Hora d’arribada: 20.00h Davant el Palauet 
Preu: 42 € per estudiants / 60€ per adults

ROOMXCAPE (Lloret)imecres 25 de Juliol
Data límit d’inscripcions: 16 de Juliol
Hora de sortida:15.45h Davant el Palauet 
Hora d’arribada: 18.45h Davant el Palauet
Preu:  50 € per grups de 4 a 6 persones

CONCURS MOSCA Divendres 6 a les 18.00h
Ajuda'ns a escollir els grups de música que obriran les nits de l’AlterFesta. 
Actuaran nou grups joves, els quals es podran votar de forma popular. Per 
a més informació visiteu les xarxes de l’AlterFesta.

ALTRES ACTIVITATS 
Durant el mes de juliol farem tot tipus d'activitats al Local Jove Can Batlle, 
com personalitzar la nostra samarreta, o tupper jocs... Vine al local a 
participar. Les activitats començaran a les 16.00h i seran fins a les 17.30h 
aproximadament.

FESTA D’ESCUMA  Divendres 27 a les 18.00h
Festa d'escuma, música i moltes coses més, per celebrar el tancament d'un 
nou estiu Activa't!

* Les inscripcions a les sortides es podran fer al local jove en horari de tardes. Qualsevol 
dubte poseu-vos en contacte a través del telèfon/whatsapp o correu electrònic.

* Els tallers seran gratuïts i es realitzaran al local jove Can Batlle. No és necessari 
inscriure't.

* Les activitats seran gratuïtes i es realitzaran al local jove Can Batlle. No és necessari 
inscriure't.


