
 

 

        PROGRAMACIÓ 1R TRIMESTRE CURS 2019- 2020  ESPAI JOVE ROCAFONDA- EL PALAU 

 

 
 
 
 
 
 

Horari Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte 

 

16.30h  

a 18h 

 

Atenció a famílies 

i joves 

Sala d’estudi 

Sala d’ordinadors 

 

Atenció a famílies i 

joves 

Sala d’estudi 

Sala d’ordinadors 

 

Atenció a famílies i 

joves 

Sala d’estudi 

Sala d’ordinadors 

 

Atenció a famílies i 

joves 

Sala d’estudi 

Sala d’ordinadors 

 

Sala d’ordinadors 

Punt de Trobada 

 

18h a 

19h  

 

Sala d’estudi 

Sala d’ordinadors 

Punt de Trobada 

 

Sala d’estudi 

Sala d’ordinadors 

Punt de Trobada 

 

Sala d’estudi 

Sala d’ordinadors 

Punt de Trobada 

 

Sala d’estudi 

Sala d’ordinadors 

Punt de Trobada 

 

Sala d’ordinadors 

Punt de Trobada 

Cinema Participa! 

 

19h a 

 20.30h 

 

Tallers i activitats 

per projectes 

 

Viver de projectes 

 

Tallers i activitats 

per projectes 

 

Tallers i activitats 

per projectes 

Assemblees:Assemblees:Assemblees:Assemblees: 2 d’octubre, 6 de novembre i 4 de desembre, a les 18 h 

PROJECTE NOS (ALTRES) 

Joc de Rol InterculturalJoc de Rol InterculturalJoc de Rol InterculturalJoc de Rol Intercultural::::    3 de d’octubre, a les 18 h 

Karaoke InterculturalKaraoke InterculturalKaraoke InterculturalKaraoke Intercultural:::: 4 d’octubre, a les 19 h 

FAQS: RespoFAQS: RespoFAQS: RespoFAQS: Respostes freqüents a microstes freqüents a microstes freqüents a microstes freqüents a micro----racismes: 1racismes: 1racismes: 1racismes: 14 de novembre, a les 16.30 h 

Torneigs familiars: Torneigs familiars: Torneigs familiars: Torneigs familiars: 19 d’octubre, a les 17 h 

Taller de rap contra el racisme:Taller de rap contra el racisme:Taller de rap contra el racisme:Taller de rap contra el racisme: 18 d’octubre, a les 18 h 

Ens plantem contra el racisme: acció comunitària:Ens plantem contra el racisme: acció comunitària:Ens plantem contra el racisme: acció comunitària:Ens plantem contra el racisme: acció comunitària: 28 de setembre 

PROJECTE + SUPORT 

+ Supor+ Supor+ Supor+ Suport: suport a l’estudi individualitzat:t: suport a l’estudi individualitzat:t: suport a l’estudi individualitzat:t: suport a l’estudi individualitzat:    dimecres, a les 17 h 

Tècniques d’estudiTècniques d’estudiTècniques d’estudiTècniques d’estudi: : : : 25 d’octubre,    22 de novembre i 20 de desembre, a les 17 h 

PROJECTE PARTICIPA 

Viver de projectesViver de projectesViver de projectesViver de projectes:::: dimecres, a les 19.30 h 

Cinema ParticipaCinema ParticipaCinema ParticipaCinema Participa::::    27 d’abril i 1 de juny, a les 18 h 

ActActActActivitat comunitària: ivitat comunitària: ivitat comunitària: ivitat comunitària: 28 de setembre 

Taller de maquillatge de terror:Taller de maquillatge de terror:Taller de maquillatge de terror:Taller de maquillatge de terror: 29 d’octubre, a les 19 h 

Assaig coreografia zombie:Assaig coreografia zombie:Assaig coreografia zombie:Assaig coreografia zombie: 23 i 30 d’octubre, a les 19 h 

Castanyada a Rocafonda:Castanyada a Rocafonda:Castanyada a Rocafonda:Castanyada a Rocafonda:    31 d’octubre, a partir de les 16.30 h 

Divendres Culturals: percussió, breakdance iDivendres Culturals: percussió, breakdance iDivendres Culturals: percussió, breakdance iDivendres Culturals: percussió, breakdance i    rap:rap:rap:rap: 11 d’octubre, 15 de novembre i 

13 de desembre, a les 18.30 h 

 

Punt d’Informació i Assessorament JovePunt d’Informació i Assessorament JovePunt d’Informació i Assessorament JovePunt d’Informació i Assessorament Jove: segons demanda 

PROJECTE ENGANXA’T I SUMA 

Joves en accióJoves en accióJoves en accióJoves en acció::::    15 i 22 d’octubre, 12, 19 i 26 de novembre i 10 de desembre, a les 

19 h 

Qui es salvaQui es salvaQui es salvaQui es salva:::: 7 de novembre, a les 19 h 

Ni prínceps ni princesesNi prínceps ni princesesNi prínceps ni princesesNi prínceps ni princeses: : : : 29 de novembre, a les 19 h 

PROJECTE FES SALUT 

Tastet multiesportsTastet multiesportsTastet multiesportsTastet multiesports: : : : 1 d’octubre, 5 de novembre i 3 de desembre, a les 17 h 

Xerrada sobre salut bucodentalXerrada sobre salut bucodentalXerrada sobre salut bucodentalXerrada sobre salut bucodental:::: 21 de novembre, a les 18.30 h 

TalTalTalTaller sobre addicció a pantallesler sobre addicció a pantallesler sobre addicció a pantallesler sobre addicció a pantalles:::: 12 de desembre, a les 18.30 h 

RelaxArt:RelaxArt:RelaxArt:RelaxArt: dimarts, a les 17 h 

Enquesta d’Enquesta d’Enquesta d’Enquesta d’hàbits saludhàbits saludhàbits saludhàbits saludables:ables:ables:ables: al llarg del trimestre 

 

ACTIVITATS I PROJECTES DE LA XEJM 

Ràdio Jove:Ràdio Jove:Ràdio Jove:Ràdio Jove: 7, 14 i 21 de novembre, 5, 12 i 19 de desembre, a les 18.30 h  

TTTTaller de publicitat i consum responsable:aller de publicitat i consum responsable:aller de publicitat i consum responsable:aller de publicitat i consum responsable: 8 d’octubre, a les 18.30 n 

Cuina sense pares:Cuina sense pares:Cuina sense pares:Cuina sense pares: 17 d’octubre, a les 18.15 h 

CAMPANYA 25 N:  

Taller de Trap contra la violència vers les donesTaller de Trap contra la violència vers les donesTaller de Trap contra la violència vers les donesTaller de Trap contra la violència vers les dones:::: 8 i 22 de novembre, a les 18.30 h 

Gravació de videoclip:Gravació de videoclip:Gravació de videoclip:Gravació de videoclip: 15 i 16 de novembre, horari a determinar 

ESPAI JOVE ROCAFONDA-EL PALAU  C. de Pablo Ruiz Picasso, 30 |  937 902 241 


