
 

                                                                                      

          

La comissió socioeducativa integrada per diferents serveis i 

associacions dels barris de Santa Catalina i es Jonquet que es 

dirigeixen a infants i joves persegueix els següents objectius:  

1. Millorar la participació i promoció social dels infants i joves 

dels barris 

2. Promoure la sensibilització respecte de les situacions de 

violència de gènere en parelles adolescents 



Horari d’atenció: de dilluns a         
divendres de 9 a 9.30 h i dimarts i 
dijous horabaixa de 15.30 a 17.30 h 
Activitats extraescolars: 

- Tots els dies: ludoteca i 
suport escolar 

- 2 h setmanals: bàsquet i 
dibuix  

- Escola d’estiu 
- Participació puntual a les 

festes populars 

 

Club d’esplai: un divendres cada 15 dies de 14.30 h a 15.30 h. Ho coordinen 
na Sonia, na Pilar i na Carlota. Hi participen alumnes de 1r i 2n  d’ESO. El 

grup és de 20-25 joves. Les activitats que es fan són molt lúdiques i 
esportives i existeix una normativa molt clara. 

 
Taller d’alfabetització de caràcter intergeneracional amb el Casal Jonquet: 

un divendres cada 15 dies de 10 a 10.45 h. Coordinat per na Nuska.  A les 
sessions es fa lectura de premsa. El grup està format per 15 joves (alumnes 

de 1r d’ESO) i 10-12 majors del Casal Jonquet. 
 

Contacontes a l’Escoleta Infantil Serra Mamerra: s’ha realitzat una activitat 
puntual. Coordinada per na Nuska. 

 
Projecte comú entre el CEIP Rei Jaume I i  el CC Escolàpies: activitat puntual 
de creació de poemes. Es va fer una trobada entre les dues escoles, el curs 

de 6è de primària del CEIP Rei Jaume I i el curs de 1r d’ESO del CC 
Escolàpies. 

 
Teatre: l’escola participa a la Mostra de Teatre Escolar. Es treballa amb els 
alumnes de 3t d’ESO, des de l’assignatura de llengua castellana, durant una 
hora setmanal, i és obligatori. Enguany es fa el musical Mary Poppins. Entre 
abril i juny se’n faran dues representacions gratuïtes al Teatre Mar i Terra. 

 
Horari d’atenció: dimarts i dijous 

de 10.20 a 12.20 h 
 

Organitzen visites guiades 
gratuïtes per a infants i joves a 

través dels centres escolars. 
 

 

 
 

Estan oberts i predisposats 
a mantenir contactes i afavorir 

trobades amb el col·lectiu 
de gent gran. Volen promoure 

una activitat amb la gent gran del 
Casal Jonquet. Tenen ganes que 

els  seus infants vagin a l’escola a 
fer una cantada, com ja varen fer 

el curs passat. 
 

Horari d’atenció:  
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 22 h 

 
Tallers durant tot l’any. Les activitats estan dirigides a persones 
majors de 16 anys, però pel tipus d’oferta resulta més atractiva 
per a persones adultes. Així i tot, hi ha persones menors d’edat 
als següents tallers: pintura, rebosteria creativa i informàtica. 
Les persones menors de 16 anys hi poden anar acompanyades 

per una persona adulta. Algunes activitats en què hi ha menors de 
16 anys inscrites són: rebosteria creativa, pintura i zumba. 

 
Cessions d’espai a altres serveis. Es fan activitats que impliquen 

infants i joves (grup de joc i lliure de Serveis Socials). 
 

Cessions d’espai a entitats registrades a l’RMEC. 
 

Activitats puntuals familiars. Puntualment s’organitzen activitats 
de tipus familiar: taller de màscares,  “Ens emociones?” (art i 

emocions), taller de decoració nadalenca). 
 

Activitats puntuals per a persones adultes. S’organitzen activitats 
puntals gratuïtes (xerrades, rutes, etc), tot i que les temàtiques no 

estan específicament pensades per a joves. 
 

Autodefensa per a dones. S’ha acollit el taller de d’autodefensa 
per a dones que organitza “Dona Sana”, tot i que no estava 
específicament adreçat a joves, tenia el mateix límit d’edat. 

 
 
 

 

 

 
Tallers dirigits a totes les 

edats: 
ceràmica, disseny-

decoració, escultures, 
dibuix, murals,pintura, 

reciclatge i poesia 
 

 
 
 

 

 
Perfil:  joves entre 14 i 21 anys de 

totes les Illes Balears 
 

Horari d’atenció: de dilluns a 
divendres de 8.30 a 14 h i de 16 a 

20.30 h 
 

Realitzen tractaments per a reduir 
addicions (drogodependència, 

videojocs, jocs d’atzar...). El 
tractament inclou assessorament 

familiar, consulta psicològica... 
 

 
 

-Projecte de centres  
educatius promotors de la 

salut 
-Projecte de l’Escola al 

Mercat 
 
 

  

APIMA CEIP REI JAUME I 
648 45 37 79 

CC ESCOLÀPIES 
971 73 03 14 

 

ASSOCIACIÓ AMICS DELS 
MOLINS DE MALLORCA 

ESCOLETA INFANTIL SANTA 
CATALINA 

971 73 73 95 

CASAL DE BARRI SANTA CATALINA I ES 
JONQUET 

ARTS NÒMADES 
678 01 71 37 

CAD JOVE 
971 28 24 05 

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT  
PÚBLICA I PARTICIPACIÓ 

971 17 73 83 

CASALS DE BARRI DE SANTA 
CATALINA I ES JONQUET 

971 28 61 78 

AS. AMICS DELS MOLINS DE 
MALLORCA 
971 28 09 77 



 
Horari d’atenció: dilluns i divendres 

de 8:30 a 14:30 h i dimarts, dimecres 
i dijous de 14:30 a 20:30 h. 

 
Les activitats que es fan amb infants 
són les sessions de contacontes de 
Palma Educa, que sempre es fan al 
matí i concertades amb una escola. 

 
 
 
 
 

Horari de l’associació: dimarts i 
divendres d’11 a 14 h, i dilluns, 

dimecres i dijous de 16 a 19 h, menys 
els dijous que hi ha tallers que tenen 

obert de 18 a 21 h. 
Tots els dijous d’11 a 13 h, i amb cita 

prèvia es pot acudir a l’assessoria 
sobre salut sexual i reproductiva. 

El trimestre abril-maig-juny 
començaran un taller “Por-no hablar” 

dirigit a adolescents, sobre la 

sexualitat. 
 
 
 
 
 

-Organització de campaments infantils i 
juvenils (ho organitza l’associacio juvenil) 

 
-Espai per adolescents i joves de 12 a 18 anys 

de 19 a 22 h tots els dissabtes 
 

-Classes de reforç entre setmana 
 

-Activitats d’excursionisme i 
senderisme els dies festius i 

algun dissabte 
 

-Centre juvenil: inquietuds                  
artístiques i exposicions 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dins els barris de Santa Catalina i El Jonquet: 
Espai Joc i Lleure: activitats lúdiques per nins i nines entre 6 i 12 
anys. 4 hores a la setmana.  2 grups, un de 6 a 8 anys, dimarts i 
dijous de 17  a 19 h, i un altre de 9 a 12 anys,  dilluns i dimecres 

de 17  a 19 h. Primera hora de activitats educatives troncals, 
castellà, català, matemàtiques i anglès. Segona hora, tallers, 

manualitats, jocs... 
Reforç escolar (Lireba): 3h setmanals. Dilluns i dimecres de 17 a 

18.30 h i de 18.30 a 20 h. 2 grups. Reforç educatiu per a joves 
entre 13 i 16 anys cursant l’ESO. 

G-Motion: Grup de nines entre 13 i 15 anys on es treballa 
l’autoestima i l’autoconcepte. 1 dijous al mes, de 17.30 a      

19.30 h amb tallers i dinàmiques. 
HHSS Jaume I: sessions d’habilitats socials dins els cursos de 6é 

de primària per treballar les inseguretats i pors al canvi de 
primària a secundària. Divendres cada 15 dies de 9 a 9.50 h i de 

9.50 a 10.45 h. 
¡Yo Juego!: activitat de futbol pels joves del barri. És un equip 
mixt de nins i nines entre 14 i 16 anys. Dimarts i dijous de 18  a 

19.30 h al CEIP Santa Catalina. 
Barris en ruta: projecte conjunt de totes les educadores de 
carrer del GREC que té com a objectiu millorar la informació 

cultural que tenen els joves sobre la seva illa i promoure 
activitats en contacte amb la natura. 

 

S’organitzen activitats d’oci i temps 
lliure al barri per a joves. 

Es fa difusió d’activitats d’altres entitats 
o serveis per a joves anant als IES cada 

setmana. 
Es recullen les demandes dels joves i es 

donen eines a grups juvenils perquè 
puguin dur els seus projectes a terme. 

 

 
Perfil: nins i joves de 5 a 18 anys 

Dues escoles de futbol base 
dirigides a nins  entre els 5 i 7 

anys. Una  està ubicada al camp 
de Son Flor i l’altre a l’Escola 

Jesús Maria. 
Entrenaments en el camp de Son 

Flor de dilluns a divendres. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Activitats:  
- Escacs: Dijous de 17 a 18 h. 

- Judo: Dilluns i divendres de 17 

a 18  h. 

- Aula d’estudi: de dilluns a 

dijous de 13.45 a 14.45 h. 

- Xerrades puntuals per a 

alumnes i pares sobre bullying, 

drogues, riscs a Internet… 

- Organització de festes 

familiars per la convivència. 

Horari d’oficina: 
Dimarts i dijous de 9  a 9.30 h 
Dilluns i dimecres de 16 a 17 h 
Activitats de ludoteca:        15 – 16h                   16 – 17h 
Dilluns:                           Expressió musical        Jocs del món 
Dimarts:                                 Plàstica              Projecció cinema 
Dimecres:                               Repàs                Jocs preesportius 
Dijous:                             Taller de cuina      Expressió corporal 
Divendres:                              Repàs                       Plàstica 
Altres Activitats: 
Dibuix de còmic (dimarts i dijous), anglès musical (dilluns), 
teatre musical (dimecres) i “Plegats en família” (alguns 
dissabtes) 

 
Perfil: nins i joves de 4 a 19 anys. 

Entrenaments de dilluns a 
divendres en el camp municipal de 

Can Valero (Toni Tatxa).  
 

Dissabtes i diumenges partits. 
 

Escoleta de 4-6 anys, dimarts i 
dijous de 17.45 a 19.30 h. 

 
 
 

 

Horari d’atenció: matins de 10 a 
14 h. (per a venda anticipada) 
De dimarts a divendres de 18.30 
a 21 h.  
Activitats: espectacles de 
música i arts escèniques, Escola 
Municipal de Teatre i tallers de 
cultura tradicional. 

 

 

 
Horari: de  dilluns a dijous 
de 8 a 20h i els  divendres 

de 8 a 15h. 
-Atenció a nins y adults. 
-Consulta Jove, educació 

per a la salut. 
 

 
 

 

 

BIBLIOTECA 
971 28 60 69 

ADIBS 
640 63 80 84 

CMSS PONENT 
971 45 02 94 

CENTRE EVANGÈLIC 
971 73 18 10 

 

CLUB ATLÈTIC SANTA CATALINA 
971 28 01 35 

DINAMO 
971 42 09 77 

AMPA CC VERGE DEL CARME 
 971 73 06 30 

APIMA CEIP SANTA CATALINA 
971 73 18 01 

AD PENYA ARRABAL 
971 75 82 39 

TEATRE MAR I TERRA 
971 45 23 58 

CENTRES DE SALUT 
971 45 04 50 
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