
 

  

 Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte 

 

 

 

 

 

16:30h a 

18:25h 

 

 

Punt de trobada 

 

Sala d’estudi 

 

Cultivem l’hort 

 

Punt de trobada 

 

Sala d’estudi 

 

Taller de mates i 

ciències 

 

Atenció a famílies i 

joves 

Punt de trobada 

 

Sala d’estudi 

 

Treball per comissions 

 

Atenció a famílies i 

joves 

Punt de trobada 

 

Sala d’estudi i 

ordinadors 

 

Atenció a famílies i 

joves 

Punt de trobada 

 

Sala d’estudi i 

ordinadors 

18:30h a 

20:25h 

 

Punt de trobada 

 

Sala d’estudi i 

ordinadors 

 

Cuina saludable  

(cada 15 dies) 

 

Treball per projectes 

 

Punt de trobada 

 

Sala d’estudi i 

ordinadors 

 

Posem colors  

(cada 15 dies) 

 

 

Punt de trobada 

 

Sala d’estudi i 

ordinadors 

 

 Punt d’informació i 

assessorament juvenil 

 

 

Cinema obert 

(cada 15 dies) 

 

Treball per projectes al 

Punt de trobada 

 

 

Punt de trobada 

 

Sala d’estudi i 

ordinadors 

 

Cultivem l’hort 

 

Treball per projectes 

 

1r TRIMESTRE                                                                     CURS 2019-2020 

                        ESPAI JOVE CERDANYOLA 

PROJECTE #EJ ECO 

• Visita al viver municipal: 9 d’octubre 

• Cinema sostenible:  4 i 18 d’octubre 

• Xerrada sobre control de plagues: 23 d’octubre 

• Partit amistós amb l’AEILL Cerdanyola: per determinar 

• Salut vs Drogues: 4 de desembre 

• Dóna-li la volta a la teva roba: 10 i 14 de desembre   
 
 

PROJECTE #TK SENSE VIOLÈNCIA 

• Cinema amb perspectiva de gènere: 8 i 22 de novembre 

• Decàlegs contra les violències: 12 i 14 de novembre 

• Digues: tk sense violència: 20 i 21 de novembre 
 

 

PORTES OBERTES: del 12 al 28 de setembre 

 

ASSEMBLEES: 26 d’octubre, 23 de novembre i 14 de desembre 

PROJECTE  #ENRIQUINT-NOS  

• Activitat amb el Casal municipal de la Gent Gran: a determinar 

• Castanyada jove: 31 d’octubre 

• Activitats per la Setmana Cultural de Cerdanyola: 9 de novembre 

• Mostra d’Entitats de Cerdanyola: per determinar 

• Cinema intercultural:  13 i 20 de desembre 
 
PROJECTE #PARTICIPA 

• Preparació de la Mostra d’Entitats de Cerdanyola: 1, 2, 8 i 9 d’octubre  

• Preparació de la Castanyada jove: 15, 16, 22, 23, 29 i  30  d’octubre 

• Preparació de la Setmana Cultural de Cerdanyola: 5, 6 i 7 de novembre 

 
XEJM 

• Ràdio Jove - Taller de radio: per determinar 

• Cuina sense pares: 10 d’octubre  

• Xerrada contra les violències masclistes: 24 d’octubre 

• Taller de publicitat (consum responsable): 29 d’octubre 

• Campanya 25 N:  

• Trap contra la violència vers les dones: 6,13, 15 i 16 de novembre 

 


