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Butlleta d’Inscripció a la TROCAJOVE 2020 
 

Com bé sabeu, el MCECC (que és la federació de la que el nostre centre d’esplai forma part), 
organitza la Trobada d’Adolescents i Joves de Catalunya. 
 

La inscripció és fa de manera conjunta... de manera que cada centre d’esplai s’hi inscriu. 
 

Per aquest motiu us adrecem aquesta butlleta d’inscripció per tal que manifesteu el vostre interès 
en inscriure-us a la Trobada. 

 

Nom i cognoms____________________________________________ 

 

Grup Edat:  3r i 4t d’ESO    1r i 2n BTX, CFGS,... 

 

Necessitats alimentaries 

 Cap incompatibilitat    Menú vegetarià    Menú celíac    Menú diabètic    

 Altres : ______________________________________________________________ 

 

Xerrades 
Com veuràs en l’horari de la trobada, hi ha programada la realització de diverses Xerrades que són espais formatius, 
lligats a una temàtica d’interès concreta. Pots escollir el tema que més t’agradi. Indica, com a mínim, dues temàtiques, 
ordenant-les per odre de preferència. Els tallers tenen places limitades i s’assignaran per odre d’inscripció! Pots trobar la 
descripció de cada taller al web de la TROCAJOVE. 
 

 Xerrada 1 
Parlem de TRANSTORNS ALIMENTARIS amb la Fundació IMA  
(Des de la perspectiva professional)  
 

 Xerrada 2 
Parlem de TRANSTORNS ALIMENTARIS amb la Fundació IMA  
(Des de la perspectiva d’una persona que ha patit anorèxia a l’adolescència) 
 

 Xerrada 3 Parlem d’ESCENARIS amb Roger Pera 
 

 Xerrada 4 Parlem de DISCAPACITAT I ESPORT amb l’Ana Selvi  
 

 Xerrada 5 Parlem de BULLYING amb l’entitat SEER  
 

 Xerrada 6 
Parlem de PERSONES QUE HAN VISCUT AL CARRER 
amb en Pere Agustí  
 

 Xerrada 7 
Parlem de PERSONES QUE HAN ESTAT A LA PRESÓ  
amb en Xavier Badia 
 

 Xerrada 8 Parlem de SALUT MENTAL amb Activament Catalunya Associació 
 

 Xerrada 9 
Parlem de l’ACOMPANYAMENT EN L’AUTOESTIMA  
amb la Mònica Calderón 

 Xerrada 10 Parlem d’ART amb la Zinteta 

 

 

Nota: aquest document no cal lliurar-lo a l’organització. Només és un recurs per als centres d’esplai per facilitar la 

recollida d’inscripcions de cada centre. Les úniques inscripcions vàlides són les introduïdes al formulari web. 


