
Informació + Inscripcions:

JOVESPAI
La Masoveria 
Avinguda Prat de la Riba,27
Tel.936 634 163
Contacte:  Raquel Ventura Soto 

(Informadora Juvenil)
a/e: pij.palleja@palleja.cat
facebook: jovespai palleja
facebook: AjPalleja
twitter.com/AjPalleja
www.palleja.cat
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 20 h

Organitza: 

Col·labora:

Aprovaré el curs? Me’n sortiré?
Podré tot sol/a?

M’agradaria continuar 
estudiant, però què?

JOVE, ESTÀS FENT
 MÉS PER TU? 

I si no tinc prou nota?

Confi a en tu mateix 
i en les teves capacitats

Fes realitat les teves 
il·lusions de futur

Protagonitza el teu èxit
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MÉS PER TU
Amb el nom del projecte es vol donar resposta a la 
pregunta:

Jove, estàs fent més per tu? 
Posem l’accent en l’enriquiment personal i lligat 
al fet que enfortint la formació s’incrementen les 
possibilitats d’accés a l’ocupació, la integració 
social i la satisfacció personal.

MÉS PER TU. Projecte que engloba diferents 
accions socioeducatives i que s’adreça a 
joves de Pallejà de 12 a 20 anys, que tenen la 
necessitat de millorar els rendiments acadèmics 
i encaminar- se cap a l’èxit escolar. També 
s’adreça a joves que necessiten informació, 
orientació i acompanyament en el projecte 
personal de la transició escola-treball.

Aquest projecte és transversal, ja que hi estan 
implicades diferents regidories per assolir una fi ta 
comuna: Serveis Socials i Gent Gran i Joventut i 
Educació de l’Ajuntament de Pallejà

Aula d’estudi 

Acompanyament en la TET 
(Transició Escola Treball)

Informació i orientació en 
formació i ocupació

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

de 17 a 
18.30 h

2n ESO 1r ESO 2n ESO 1r ESO

de 18.30 
a 20 h

4t ESO 3r ESO 4t ESO 3r ESO

Racó de deures

•  Per a joves estudiants de l’ESO o GES 
(Escola d’Adults).

•  Per fer-hi deures, preparar exàmens i 
aprofundir en assignatures.

• Amb una professional de l’Educació.

Dues sessions a la setmana d’1 h i 30 min. 
25 € al mes al JOVESPAI.
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