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Què és l’espai jove?
És un espai municipal de trobada i
dinamització de joves i per a joves de 12
a 30 anys.

Què és el Centre d’Informació Jove?

Què es pot fer a l’espai jove?
· Reunions
· Assemblees
· Joc lliure
· Trobades
· Exposicions
· Reserva d’espais
· Activitats
· Estudi
· Projeccions
· Tallers temàtics
· Tallers i activitats d’educació no formal
· Suport a la creació d’activitats

Disposa de recursos informatius,

Què hi ha a l’espai jove?
· Wi-Fi
· Sala de trobada
· Sofà
· Futbolí
· Taules
· Jocs de taula
· Diana alternativa
· Sala polivalent - Miralls
· Pantalla i projector
· Pati interior
· Pati exterior
· Taula Ping-Pong
· Banys

· Ofertes de treball

Infojove.
assessorament i orientació en
temàtiques d’interès per a joves:
· Educació
· Treball
· Oci i temps lliure
· Voluntariat, entre d’altres...
Què s’hi pot trobar?
Informació, orientació i
assessorament en:
· Oferta educativa

· Borsa de suport escolar
· Material, guies i recursos
informatius temàtics
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Dades de contacte
C. Sta. Teresa, 9A. 07100 Sóller
971 57 94 40

Xarxes socials
@espaijovesoller
@cijsoller
@espaijovesoller

i orientació per a joves de la Xarxa

· Borsa de Treball

· Unitat d’Informació Jove a l’IES
Guillem Colom de Sóller,
els dimarts matí

Xarxes socials

cijsoller

@

Horari
De dimecres a dissabte
		 de 16:30h a 20:30h.
		 Per a reservar els espais consulteu
		 horaris disponibles.

espaijove@ajsoller.net

És un servei municipal d’informació

Som Joves
cijsoller
@cijsoller
GRUP FCBK: Tauler d’anuncis-Centre
d’Informació Jove de Sóller
Horari
De dilluns a divendres
		 de 9h a 14h
Dades de contacte
C. Lluna, 39
971 63 84 66
659 498 737
cijsoller@a-soller.es

