El Badiu Jove, situat al Carrer d’Ausiàs Marc, 61 és un espai de referència per als joves de la
ciutat on es concentren diferents serveis i programes amb la finalitat de proporcionar-te
informació i recursos necessaris per aconseguir una plena integració social i laboral.
Què trobaràs?
Programes
Servei d’Informació Juvenil (SIJ)
Projecte d’Informació i Dinamització als Centres d’Ensenyament Secundari (PIDCES)
Centre d’Informació i Recursos per l’Emancipació Juvenil (CIREJ)
Serveis:
Assessories joves
Ocupació
Formació
Habitatge
Mobilitat internacional
Salut
Psicològica
Associacionisme
Pots demanar cita prèvia a través del nostre web.
Tallers, formacions i activitats
T’oferim un ampli ventall d’activitats sobre temes d’interès juvenil.
Consulta la programació als documents adjunts.
Tramitació de carnets juvenils
Podràs tramitar els diferents carnets juvenils que ofereixen diversos avantatges per als joves: el
carnet jove, el carnet d’estudiant internacional, el carnet jove internacional, el carnet de
professor internacional i el carnet d’alberguista (amb la modalitat jove, adult, grup i familiar).
Consultes en línia
Més enllà del servei que ja s’ofereix de forma presencial, des del nostre web posem al teu
abast un servei mitjançant el qual es poden resoldre en línia les teves consultes que es
respondran en un termini màxim de 72 hores.
Espais:
Espai d’exposicions
Disposem d’un espai d’exposicions per tal que puguis fer promoció artística dels teus treballs
en l’àmbit de les arts plàstiques i visuals. La utilització de l’espai és gratuït i pretén ser un
aparador on els joves artistes de la ciutat mostrin les seves obres.
Espai TIC
Al nou Badiu Jove apostem per un espai on poder desenvolupar les tecnologies de la
comunicació i la informació mitjançant diferents accions formatives.
Espai d’autoconsulta
Espai de documentació sobre temes d’interès juvenil. Els usuaris podreu accedir a ordinadors
amb accés gratuït a Internet, plafons informatius, monogràfics, documentació, estudis, guies i
tot aquell material de suport i recursos per a joves.
Espai de formació
Espai en el qual s’ofereixen xerrades formatives, cursos i tallers sobre temes d’interès juvenil.

