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Missió
Fer arribar informació d'interès juvenil als joves dels centres educatius, i recollir les seves propostes
i idees per a la programació d'activitats i la detecció de necessitats de qualsevol àmbit que els afecti.

Descripció
Depenent de l'època en què es vulgui dur a terme l'acció i del personal de suport disponible, es pot
fer entrada a l'aula mitjançant una breu explicació directament a l'alumnat i repartiment de material
de difusió, o bé es pot lliurar el material de difusió a la consergeria del centre per tal que el posin a
l'abast de l'alumnat dels centres educatius de la ciutat (centres d'educació secundària i batxillerat,
centres de formació professional, Universitat Rovira i Virgili).
Es disposa puntualment, i en funció de la seva disponibilitat, de l'eina Infomòbil, en format de
carretó, per tal de fer dinamitzacions de la informació en els espais de pati o a les hores de sortida
dels centres educatius. Acompanyat d'una dinàmica que convidi a la participació dels joves,
s'aprofita el recurs per apropar la informació sobre els equipaments juvenils i altres informacions
d'interès.
Aquestes activitats es porten a terme, principalment, de manera presencial, tot i que també es volen
fer servir espais tipus cartellera (física o virtual) als centres educatius, per ubicar-hi materials
d'informació per a joves.

Beneficiaris
Persones joves de 12 a 35 anys.

Destinataris
Centres d’educació secundària i batxillerat, centres de formació professional i Universitat Rovira i Virgili.
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Horari d'atenció

-Espai Jove Kesse:<br /> Horari habitual<br /> Dimarts, dimecres i dissabtes: de 16.30 h a
21h Dijous i divendres: de 16.30 h a 22h<br /> Dilluns, diumenges i festius TANCAT<br />
<br /> Horari d’estiu<br /> De dilluns a dissabte de 17 h a 21 h)<br /> <br /> Horari especial
per mesures Covid-19<br /> 16.30 h a 20:30 h<br /> Dimarts a dissabte<br /> <br /> -Oficina
Jove del Tarragonès<br /> Horari habitual<br /> Matí<br /> Dimarts a dijous: de 9 h a 14 h<br
/> Divendres: de 9 h a 13 h<br /> Tarda<br /> Dimarts i dijous: de 16.30 h a 19 h<br /> <br />
Horari d’estiu<br /> de dimarts a divendres de 9 h a 14 h<br /> Juliol i setembre<br /> <br />
Horari especial per mesures Covid-19<br /> Atenció en línia: dilluns, de 9 a 13 h; i dimarts,
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de 16.30 a 19 h<br /> Atenció presencial: dimarts a divendres, de 9 a 13 h

