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Jornades de 
Portes Obertes 
virtuals
Del 22 al 31 de març de 2021,  
en horari d’horabaixa

seras.uib.cat

En línia

Mitjançant la  
plataforma Zoom

#SeràsUIB

DL: PM-1345-2009

TOTES LES ACTIVITATS 
D’AQUESTA AGENDA SÓN 
ORGANITZADES PELS 
SERVEIS DE JOVENTUT DE 
L’AJUNTAMENT DE PALMA

Totes són gratuïtes
Per a joves de 14 a 30 anys

* Palmajove: Informació i assessorament gratuït 
www.palmajove.cat

* Espais joves: Tallers i activitats d’oci i temps 
lliure, suport a iniciatives, cessió d’espais i més 
www.espaisjoves.es

* Dinamo: Suport per a la creació i la participació 
en activitats d’oci dels i per als joves 
www.equipdinamo.cat

http://palmajove.cat
http://espaisjoves.es
http://equipdinamo.cat
https://seras.uib.cat/portesobertes/


Si el ball és la teva passió, no et pots perdre aquesta oportunitat!

Qui hi pot participar?
Cercam dansaires i grups de joves que ballin qualsevol estil  

i amb ganes d’implicar-s’hi.

Com pots participar-hi?
Envia un whatsapp a na Claudia (630 372 576) i/o 

en Damià (630 314 703), i els dinamitzadors del Servei Dinamo 
es posaran en contacte amb tu.

Si ets jove i artista, Street Art Palma et pot interessar! Volem 
donar visibilitat a les produccions artístiques dels i les joves de 

Palma a través d’un espai virtual.

Qui hi pot participar? 
Produccions fetes per a joves de 14 a 30 anys de Palma,  

sense ànim de lucre.

Com pots participar-hi?
Envia un whatsapp a na Cris (630 318 962) i/o  

n’Enric (630 800 579), i els dinamitzadors de l’Equip Dinamo 
es posaran en contacte amb tu.

+INFO

+INFO

https://equipdinamo.cat/2021/02/11/street-dance-palma/
https://equipdinamo.cat/2021/02/11/street-art-palma/


La Ratapinyada tematitzada en el joc, l’hem anomenada 
RataGamer.

Qui hi pot participar?
Cercam gamers i entitats juvenils que empren el joc com a 

mètode de treball que vulguin organitzar qualque activitat lúdica 
per a joves.

Com pots participar-hi?
Envia un whatsapp a na Mery (630 115 936) i/o na

Lau (630 606 940), i les dinamitzadores del Servei Dinamo es 
posaran en contacte amb tu.

+INFO

Si tens qualque passió o notícia per a mostrar a altres joves, 
Dinamo News t’ofereix un espai perquè ho facis.

Qui hi pot participar? 
Joves 14 a 30 anys de Palma i entitats juvenils i/o amb projectes 

per a joves de Palma.

Com pots participar-hi? 
Envia un whatsapp a 630 877 610 i en Pep es posarà en contacte 

amb tu perquè ens contis la teva història.

+INFO

iinnffoo@@eeqquuiippddiinnaammoo..ccaatt 663300  887777  661100

DINAMODINAMODINAMO
N E W S

https://equipdinamo.cat/2021/02/11/ratagamer-2/
https://equipdinamo.cat/2021/02/15/dinamo-news/
https://equipdinamo.cat/
https://www.youtube.com/channel/UCcM8ulEKoCv0lIRYPDvoYuQ
https://www.instagram.com/equip.dinamo/
https://es-es.facebook.com/serveidinamo/
mailto:info%40equipdinamo.cat?subject=Informaci%C3%B3n
https://twitter.com/equip_dinamo


SETMANA
EN FEMENÍ
DEL 8 AL 13 DE MARÇ

WWW.ESPAIONLINELGTBI.COM

+ INFO

+ INFO

No pots venir als espais
a alguna activitat?
Totes les activitats on 
trobis la marca del 
nostre webinar les 
podràs gaudir des de casa 
a través dels nostres 
canals de streaming.

DIRECTE

https://espaionlinelgtbi.com/
https://espaisjoves.es/diversitat/setmana-en-femeni/


DIA 2 Espelmes personalitzades 
A la web d’Espais Joves

DIA 4 Pa casolà 
A la web d’Espais Joves

DIA 5 Hip hop #part3 
A la web d’Espais Joves

DEL  
8 AL 13

Setmana del  
“Dia de la Dona”

DIA 11
Phonòlegs. Pujar a l’escenari. 
Tip#5: Les proves de so.
A la web d’Espais Joves

DIA 16 Decoració geomètrica
A la web d’Espais Joves

DIA 18 Brioix de lavanda i llimona
A la web d’Espais Joves

DIA 19 Hip hop #part4
A la web d’Espais Joves

DIA 25
Phonòlegs. Pujar a l’escenari. 
Tip#6: La promoció del concert.
A la web d’Espais Joves

Cada dilluns

Taller de robòtica
EJ Llevant - 17:30 h
(Si segueixen les restriccions oferirem  
un taller de creació de videojos a través de Zoom)

Cada divendres

Rol D&D
Discord - 17:00 h



ESPAI
MONIS

TOTS ELS DIMARTS,
DIJOUS I DIVENDRES

A LES 18:30 H

MONIS

DIA MONI ACTIVITAT ESPAI

2 DANI Black Stories LLEVANT

4 ALEJANDRO Xerradeta sobre les 
sèries de Netflix C. ANTIGA

5 AINOA Story Cubes MIGJORN

9 IRIS REFERENTS FEMENINES TRAMUNTANA

11 DANI Xerrada sobre les heroïnes 
del còmic i el cinema LLEVANT

12 PABLO
Xerrada sobre dones 

protagonistes a pel·lícules 
i sèries

LITORAL

16 ALEJANDRO
Xerradeta sobre la 

pel·lícula “El corredor 
del laberinto”

C. ANTIGA

18 AINOA Jungle Speed MIGJORN

19 IRIS Dixit TRAMUNTANA

23 DANI Dungeons & Dragons LLEVANT

25 PABLO Trivial LITORAL

26 ALEJANDRO El penjat C. ANTIGA

30 AINOA Torneig Mario Kart MIGJORN

DIRECT E

DIRECT E

DIRECT E

DIRECT E

DIRECT E

DIRECT E

https://espaisjoves.es/
https://www.facebook.com/espaisjoves
https://twitter.com/espaisjoves
https://www.instagram.com/espaisjovespalma/
https://www.youtube.com/channel/UCFidaYX3SrTYBkGecE_AXFg


http://www.palmajove.cat
https://www.facebook.com/palmajove
https://twitter.com/palmajove
https://www.instagram.com/palmajove
https://www.linkedin.com/company/palmajove

