
NOU------------------
PUNT  infoJOVE--
--------EIXAMPLE



Si tens entre 12 i 35 anys, al Punt infoJOVE 
t’informem, assessorem i acompanyem en 
tots els temes que t’interessen. T’ajudarem en 
qüestions relacionades amb:

 
 

Qui som i on trobar-nos?
Som un equip d’informadors i informadores 
juvenils dedicades a posar a l’abast de la 
gent jove els recursos i serveis del districte. 
Formem part de la Xarxa de punts infoJOVE de 
Barcelona, que compta amb 12 punts a tota 
la ciutat. Ara inaugurem aquest nou punt a 
Transformadors. Us hi esperem!

A l’hora del pati també ens podeu trobar als 
següents centres d’educació secundària:

Feina Habitatge Estudis Estades a 
l’estranger

Oci i  
cultura Voluntariat Associa- 

cionisme
Emprene- 

doria

No saps què estudiar el curs vinent? 
----Necessites llogar un pis o una habi-
tació?  ----Necessites un cop de mà per 
posar a punt el teu currículum?

Escola Pia Nostra Senyora  
Escola Salesians Rocafort  
Institut-Escola Eixample  
Institut Ernest Lluch  

Institut Fort Pius  
Institut Jaume Balmes  
Institut Poeta Maragall  
Institut Viladomat



● Espai d’atenció i informació individual 
sense cita prèvia

● Assessories gratuïtes i personalitzades

● Formacions, xerrades i tallers…

● Foment de la participació en els centres  
educatius i acompanyament metodològic a 
comissions d’alumnes, assemblees i resta 
d’iniciatives participatives de l’alumnat. 
També afavorim la vinculació de l’alumnat 
amb el teixit associatiu del districte.

● Difusió de les vostres accions i serveis  
a través de l’agenda municipal

● Espai d’ús lliure i connexió a Internet  
– Espai WiFi

● Tramitació de carnets per viatjar

● Cessió i lloguer d’espais per a entitats i  
serveis del districte

SERVEIS---------—-
-------QUE OFERIM



Ausiàs Marc, 60

Telèfon: 930 023 359 
Whatsapp:  644 127 067 
Correu:  pijeixample@bcn.cat 
Instagram:  @pijeixample

Horari d’atenció:

Dilluns, dimarts i divendres  
de 10 a 14 h
De dilluns a dijous  
de 16 a 20 h

Konsulta’m

Servei de suport 
psicològic adreçat  
a adolescents  
i joves

A l’edifici Transformadors també trobaràs:

Aquí t’escoltem

Espai d’escolta  
i acompanyament 
emocional per a  
joves de 12 a 20 anys

SOC JOVE—----------
------VULL SABER


