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Presentació 

 

La present guia de recursos del barri de Camp d’en Serralta s’emmarca dins el Projecte 

d’Intervenció Comunitària de Mestral, que es realitza a través del conveni singular signat 

amb l’Ajuntament de Palma, regidoria de Benestar Social, per part de Naüm Projecte 

Socioeducatiu.  

Aquest intervenció té la finalitat de millorar les condicions de vida de les persones que viuen 

al territori, atenent principalment a infància, joventut i les seves famílies. 

És per això, que s’han dut a terme tot una sèrie de contactes i reunions per tal de crear una 

xarxa d’entitats i serveis que es recullen en aquesta guia que pretén ser d’utilitat a la 

població a l’hora de cercar informació sobre qualsevol tipus de recurs de la zona. 
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amipaiesramonllull@gmail.com 

 

 
WWW.AMIPAIESRAMONLLU

LL.ES 

 

 

AV. DE PORTUGAL, 2, 07012 

PALMA MALLORCA 

 

 
AMIPA IES RAMON LLULL 

TASCA 

Objectius:  

Facilita el contacte entre els pares i mares i la direcció i 

professorat del centre.  

Participa activament en el Consell Escolar.  

Col·labora amb les iniciatives culturals del centre.  

Població que atén: 

Famílies dels alumnes de l’IES Ramon Llull 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

Coordina i subvenciona activitats extraescolars 

Col·labora en l’organització de les activitats extraescolars 
esportives que ofereix l’IME 

Ofereix subvencions als seus associats per a les sortides 

escolars 

Gestiona descomptes en l’adquisició de material divers: 

llibres de text, material escolar, material artístic, material 

informàtic, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       

 

amipajalcover@gmail.com 

 

 

AV.D’ALEMANYA, 14, 07003 

PALMA DE MALLORCA 

 

 
APIMA IES JOAN ALCOVER 

TASCA 

Objectius: 

Poder transmetre les inquietuds dels associats i dels 

alumnes a la direcció del centre.  

Cercar camins per millorar el funcionament del centre.   

Població que atén: 

Alumnes de l’IES Joan Alcover 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Gratuïtat de les taquilles 

 Gratuïtat de la primera visita amb la psicòloga. 

Descompte en les següents visites. 

 Descomptes a diferents comerços 

 Col·laborar en les gestions de l’AMIPA i el centre 

 Classes d’anglès 

 Altres activitats amb l’AMIPA de l’IES Ramon Llull 

 

 



 

 

 

apima.son.pisa@gmail.com 

 

APIMA SON PISÀ 

 

 

 
APIMA SON PISÀ 

TASCA 

Objectius:  

Canalitzar les inquietuds dels pares i mares de l’escola. 

Donar suport econòmic al centre per a la gestió de les 

activitats extraescolars.  

Participació en el Consell Escolar. 

Col·laboració en l’organització dels actes escolars. 

Proposar idees a la direcció del centre 

Població que atén: 

Famílies dels alumnes del CEIP Son Pisà 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Subvencionar millores per l’escola 

 Facilitar la compra online de llibres amb descompte 

pels alumnes  

 Organització de tallers i altres activitats lúdico-

familiars 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ampacvdc@gmail.com 

 

 

 
WWW.AMPACOLEGIOVIRGE

NDELCARMEN.ES  

 

 

 

 

 
APIMA VERGE DEL CARME 

TASCA 

Objectius:  

Oferir un marc d’apropament entre els pares i mares i el 

col·legi, col·laborant en activitats conjuntes, oferint als 

menors activitats extraescolars que completin la seva 

formació, així com organitzant activitats lúdics que 

fomenten la convivència entre pares, nins i personal del 

centre.  

Població que atén: 

Pares i alumnes del Col·legi Verge del Carme 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Apropar als pares a les activitats dels infants. 

 Organitzar xerrades sobre temes d’interès, tant per 

pares com per alumnes. 

 Dur a terme activitats extraescolars. 

 Col·laboració amb les famílies més necessitades 

mitjançant un fons social.  

 Organització de jornades (torrades, sopars a la 

fresca, conta contes..) 

 Integració en les decisions del centre. 

 Mitjà de comunicació entre els pares i el centre 

escolar.  

 

 

  



 

 

                      

somserralta@gmail.com 

 

696.84.96.92 

 

 
SOMSERRALTA 

PLAÇA SERRALTA, 07013, 

CAMP D’EN SERRALTA 

 

 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SOM SERRALTA 

TASCA 

Objectius: 

Millorar el barri i les condicions veïnals de la zona 

 

Població que atén: 

Barri de Camp d’en Serralta 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 

 Participació activa en les iniciatives del barri. 

 Negociació i reunions amb els representants polítics. 

 Col·laboració en campanyes diverses en benefici de 

la comunitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                     

971.71.72.89 

 

 
CÀRITAS DIOCESANA DE 

MALLORCA 

C/ESCOLES, 1,  

07001 PALMA DE 

MALLORCA 

 

 

 

 

 

CÀRITAS 

TASCA 

Objectius: 

Promoure, orientar i coordinar l’acció de la caritat i la justícia 

social de l’Església de Mallorca, tenint especial dedicació a 

l’atenció de les persones més vulnerables, empobrides i 

excloses. 

Enfortir la intervenció social des de l’anàlisi de la realitat i la 

fidelitat als valors evangèlics, descobrint quines són les 

persones més desvalgudes i denunciant les causes 

d’aquesta situació de vulnerabilitat i exclusió social.   

Població que atén: 

Població de Camp d’en Serralta i Son Espanyolet 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

L’acció de Càritas va des de l’ajuda i suport directes a les 

persones, fins a la sensibilització i denúncia de les situacions 

d’injustícia per tal de promoure canvis dins la societat i 

aconseguir que sigui més inclusiva i acollidora. 

Treballa des de 3 àrees: 

1. Acció social per a la inclusió (programes dedicats a 

l’acció amb i per a les persones). 

2. Sensibilització (inclou accions de comunicació, 

animació a escoles, fires i mercats i les campanyes de 

cooperació). 

3. Voluntariat  

   



 

 

 

 

 

 

 

971.22.59.00 EXT 3675 

 

 
cbsonespanyolet@palma.es 

 

 
CASAL DE BARRI SON 

ESPANYOLET 

 

C/ANTONI MARIA ALCOVER, 

45 BAIXOS, 07013 PALMA 

DE MALLORCA 

 

 

CASAL DE BARRI SON ESPANYOLET 

TASCA 

Objectius: 

Oferir un espai de trobada i d’oci i temps lliure a la població. 

Població que atén: 

Població de Camp d’en Serralta i Son Espanyolet 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Connecting People: Qualsevol persona o entitat pot 

participar demanant o oferint allò que desitja 

 Atenció a la ciutadania: Informen de les activitats que 

es fan al Casal però també dels serveis que s’ofereixen 

al barri i a la ciutat.  

 Tu fas casal: Hi ha diverses vies de participació per 

poder decidir com vol la població que sigui el casal. 

 Factoria d’idees: Són diferents accions alternatives 

d’oci com: xerrades, cafès tertúlia i fast date.  

 Festes i tradicions: celebració de festes i tradicions.  

 Jo faig barri: Comparteixen impressions i records 

relacionats amb el barri a través de mapa emocional 

de barri i arxiu fotogràfic del barri.  

Serveis que es poden sol·licitar:  

 Suport a l’associacionisme (informació dels tràmits 

necessaris per crear una associació, per millorar la 

gestió de les entitats, per demanar subvencions...) 

 Voluntariat: ofereixen informació a la persona 

interessada en fer voluntariat i a entitats que volen 

rebre voluntaris.  

 Suport a la creació: Ajuden a promoure els treballs de 

les entitats o autors novells, impulsen exposicions de 

diferents temàtiques, espais per realitzar actuacions, 

etc.  

  Espai de trobada: ofereixen un espai que les 

persones usuàries poden utilitzar de manera lliure i 

oberta.  

   

 



 

 

 
 

 

contacto@vcarmenpalma.com 

 

971.73.06.30 

 
WW.VCARMENPALMA.COM 

C/MURILLO, 48, 07013 

PALMA MALLORCA 

 

 
CC VIRGEN DEL CARMEN 

TASCA 

Objectius:  

Formar a persones que siguin capaces d’aconseguir el seu 

projecte personal des d’una triple dimensió; individual, 

social i transcendent.  

Població que atén: 

Alumnes de 3 a 6  

Estudiants de primària, secundària i batxillerat 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Oferta formativa des d’infantil fins a Batxillerat 

 Servei de menjador 

 Activitats extraescolars 

 Servei d’acollida matinal 

 Gabinet d’orientació 

 



 

 

 

ceipsonpisa@educaib.eu 

 

971.73.05.22 

 

 
WWW.CEIPSONPISA.ORG 

 

C/FÉLIX ESCOBAR 3, 07013, 

PALMA DE MALLORCA 

 

 
CEIP SON PISÀ 

TASCA 

Objectius:  

Formació de persones cíviques, participatives i solidàries. 

Formació de persones amb competència lingüística en 

diferents llengües. 

Fomentar el respecte a la diversitat funcional i desenvolupar 

les potencialitats individuals.  

Població que atén: 

Infants de 3 a 6 anys i alumnes de l’etapa de primària.  

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

Ensenyament de 3 a 6 anys 

Educació primària 

Educació Especial Bàsica  

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

HORARI D’ATENCIÓ: 

Dilluns-Dijous 8.00-20.00 

Divendres 8.00-15.00 

Dissabte i Diumenge tancat 

 

971.73.82.27 

C/VALLDARGENT, 46, 07013 

PALMA DE MALLORCA 

 

 
CENTRE DE SALUT VALLDARGENT 

TASCA 

Objectius: 

Prestar atenció sanitària a la població, incloent les activitats 

de prevenció de la malaltia i la promoció de la salut, atenció 

i rehabilitació, des de tots els àmbits d’atenció, tant 

comunitari com hospitalari.  

Població que atén: 

Barri de Camp d’en Serralta  

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Programa d’atenció domiciliària 

 Programes d’atenció als malalts crònics 

 Centre docent de pre-grau d’infermeria 

 Consulta d’infermeria 

 Unitat d’atenció administrativa 

 Control d’anti coagulació oral (SINTROM) 

 MAPA 

 Consulta de pediatria i atenció a l’infant 

 Espirometries 

 Extracció de sang i recollida d’altres mostres per 

analítica 

 Consulta de medicina de família 

 Atenció a la dona 

 Unitat d’Odontologia i Salut Bucodental 

 Activitats preventives i promoció de la salut: 

vacunació als nins (centres i escoles), vacunació 

antigripal, antitetànica i contra l’hepatitis B. 

 

 

 



 

 

 

 
971.73.02.65 

 

 
cepalabalanguera@educaib.eu 

 

 
CEPA LA BALANGUERA 

 

C/RAMIRO DE MAEZTU, 2 
07013 PALMA 

 

 
CEPA LA BALANGUERA 

TASCA 

Objectius: 

Facilitar a les persones adultes la integració i la participació 

en la vida social i laboral, i possibilitar que puguin seguir 

ensenyaments bàsics o accedir a estudis superiors. 

Fomentar l’actitud de respecte vers tots els membres de la 

comunitat escolar. Potenciar la participació dels alumnes i 

promocionar un ensenyament actiu en el qual es 

desenvolupin la iniciativa i la creativitat.  Fomentar la 

capacitat de curiositat, d’observació i de crítica, i l’adquisició 

d’hàbits de treball.  

Població que atén: 

Poden accedir als ensenyaments de persones adultes els 
alumnes que compleixin els 18 anys l’any en què comencin 
el curs. Excepcionalment, els majors de setze anys que ho 
sol·licitin i que es trobin en una d’aquestes situacions: 
a) Tenir un contracte laboral que no els permeti anar als 
centres educatius en règim ordinari. 
b)Ser esportistes d’alt rendiment. 
c) Estar internats en un centre específic quan les mesures 
judicials així ho estableixin. 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Ensenyaments reglats: 

-ESPA (Educació Secundària per a Persones 

Adultes) 

-Cicle de Grau mitjà de Perruqueria i Cosmètica 

Capil·lar 

 Ensenyaments no reglats: formació o preparació per 

accedir a la universitat per a majors de 25 i 45 anys 

o a cicles de grau superior.  

 Cursos de llengües, castellà per a estrangers, 

informàtica, etc. 

 Proves de competències claus dels nivells 2 i 3 del 

SOIB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

971.22.10.23 

C/SOLTES, 4, 07013 PALMA 

DE MALLORCA 

 

 
CMSS MESTRAL 

TASCA 

Objectius: 

Servei d’atenció primària que té l’objectiu de la promoció de 

la millora de les condicions de vida de les persones en 

situació de risc d’exclusió social. 

 

Població que atén: 

Atén als següents barris: Camp d’en Serralta, el Fortí, Son 

Cotoner, Son Dameto, Son Serra-La Vileta, Son Flor, Son 

Peretó, Son Rapinya, Son Anglada, Son Roca, Son Xigala, 

Son Ximelis, Los Almendros-Son Pacs.  

 
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen 

S’ofereixen serveis socials comunitaris bàsics i específics.  

Es concentren en atenció social individualitzada a les 
demandes dels veïns de Palma i duent a terme també 
intervencions comunitàries als barris. 

 

 

 



 

 

 

lila@equipdinamo.cat 

 

630.31.89.62 

 

 

 
DINAMO 

TASCA 

Objectius: 

Fomentar la participació dels joves de 12 a 30 anys de les 

barriades de Palma.  

 

Població que atén: 

Joves de Camp d’en Serralta 

 
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen 

 Suport a les associacions i entitats del barri, així 

com als joves de la barriada en els seus projectes.  

 Espais per a joves (activitats lúdiques, formatives...) 

 Oci nocturn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
971.24.00.82 

 

          
        
      eappalma@educaib.eu 
                     
 

 

 

  
 

EQUIP D’ATENCIÓ PRIMERENCA 

TASCA 

Objectius: 

Proposar la creació dels serveis educatius d’atenció 

primerenca com a serveis d’assessorament psicopedagògic 

dels centres i de les famílies i com a serveis per a la 

detecció, diagnòstic i suport dels infants amb necessitats 

específiques de suport educatiu i coordinació i 

implementació d’aquests i desenvolupar actuacions pròpies. 

 Promoure actuacions de les entitats públiques i  privades 

amb l’objecte de beneficiar les condicions educatives dels 

infants de zero a tres anys i les capacitats educatives de les 

seves famílies.  

Població que atén: 

Infants de 0 a 3 i les seves famílies.  

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

Servei interdisciplinar d’orientació i suport dels centres 

educatius de primer cicle d’educació infantil (0-3). 

Les tasques dels membres dels EAP es centren en tres 

àmbits d’acció: atenció i acompanyament a centres 

educatius i a les famílies, atenció al territori i organització 

interna.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

secretaria@escolaitaca.com 

 

971.45.36.43 

 

 
WWW.ESCOLAITACA.COM 

 

C/VALLDARGENT, 20-22-24 

07013, PALMA DE 

MALLORCA 

 

 
ESCOLA INFANTIL ITACA 

TASCA 

Objectius: 

Projecte pedagògic progressista que pretén acompanyar als 

infants en el seu desenvolupament durant l’etapa d’infància 

de 0 a 6 anys. 

 

Població que atén: 

Infants de 0 a 6 anys. 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen 

 Imparteixen 1er cicle de 0 a 3 anys i 2on cicle de 3 a 

6 anys. 

 Activitats amb llengua anglesa.  

 Psicomotricitat. 

 Activitats complementàries (natació, sortides 

educatives, colònies, tallers...) 

 Extraescolars (ballet, teatre, música, esport...) 

 Atenció a la diversitat amb l’assessorament d’una 

psicopedagoga, logopeda i treballadora social. 

També una PT per infants de 3 a 6 i una psicòloga 

per 0 a 3 anys. 

 Escola de pares. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
ESCOLETA POLISSONS 

PALMA 

 

 

971.73.40.21 

C/ DE GALIANA, 1 07013 

PALMA DE MALLORCA 

 

 
ESCOLA INFANTIL POLISSONS 

 

 TASCA 

Objectius:  

Oferir un espai educatiu pels menors d’entre 0 a 3 anys. 

 

Població que atén: 

 

Infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Servei de ludoteca 

 Classes d’anglès 

 Sortides extraescolars 

 Servei de menjador amb cuina casolana 

 Servei de reforç educatiu per infants de més de 3 

anys 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

eisantacatalina@pmei.palma.cat 

 

 

971.73.73.95 

C/ DE DESPUIG, 10, 07013 

PALMA DE MALLORCA 

 

 
ESCOLA INFANTIL SANTA CATALINA  

TASCA 

Objectius:  

Educació de les nines i els nins de la ciutat de Palma durant 

la seva primera infància, garantint el compliment de les 

finalitats psicopedagògiques, socials i sanitàries que 

l’escolarització de l’infant requereixi, a partir de les pautes 

marcades per les institucions pedagògiques de referència 

Població que atén: 

Infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Intervenció de l’EAP (l’Equip d’Orientació Educativa i 

Psicopedagògica d’Atenció Primerenca) 

 Possibilitat d’assignar professionals amb perfil d’ATE 

(auxiliar tècnic educatiu) per a donar suport als 

infants que d’acord amb el criteri de l’Equip 

d’Orientació Educativa i Psicopedagògica d’Atenció 

Primerenca (EAP) de la Conselleria d’ Educació, ho 

requereixen. 

 Reserva d’una plaça per aula per a infants amb 

necessitats educatives especials.  

 Una persona amb titulació de mestra especialista en 

Pedagogia Terapèutica 

 Dues treballadores socials, que es coordinen amb el 

centre 

 Servei de Menjador. Projecte Escudella, cada escola 

compta amb un servei de menjador integrat com un 

moment educatiu més de la jornada, amb menús 

elaborats diàriament pel personal de cuina i 

supervisats per especialistes en alimentació infantil i 

ecològica 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

eisonespanyolet@pmei.palma.es 

 

971.73.81.67 

C/DE RAMIRO DE MAEZTU, 

2, 07013 PALMA DE 

MALLORCA 

 

 
ESCOLA INFANTIL SON ESPANYOLET 

TASCA 

Objectius:  

Educació de les nines i els nins de la ciutat de Palma durant 

la seva primera infància, garantint el compliment de les 

finalitats psicopedagògiques, socials i sanitàries que 

l’escolarització de l’infant requereixi, a partir de les pautes 

marcades per les institucions pedagògiques de referència 

Població que atén: 

Infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 Intervenció de l’EAP (l’Equip d’Orientació Educativa i 

Psicopedagògica d’Atenció Primerenca) 

 Possibilitat d’assignar professionals amb perfil d’ATE 

(auxiliar tècnic educatiu) per a donar suport als 

infants que d’acord amb el criteri de l’Equip 

d’Orientació Educativa i Psicopedagògica d’Atenció 

Primerenca (EAP) de la Conselleria d’ Educació, ho 

requereixen. 

 Reserva d’una plaça per aula per a infants amb 

necessitats educatives especials.  

 Una persona amb titulació de mestra especialista en 

Pedagogia Terapèutica 

 Dues treballadores socials, que es coordinen amb el 

centre 

 Servei de Menjador. Projecte Escudella, cada escola 

compta amb un servei de menjador integrat com un 

moment educatiu més de la jornada, amb menús 

elaborats diàriament pel personal de cuina i 

supervisats per especialistes en alimentació infantil i 

ecològica 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

oficines@iesjoanalcover.cat 

 

971.29.02.00 

 

 
 

WWW.IESJOANALCOVER.CAT 

AV.D’ALEMANYA, 14, 07003 

PALMA DE MALLORCA 

 

 
IES JOAN ALCOVER  

TASCA 

Objectius:  

Afavorir el desenvolupament personal i acadèmic de 

l’alumnat.  

Contribuir al desenvolupament integral dels alumnes 

Crear un sentiment de pertinença i d’afecte cap a l’Institut 

Fomentar la convivència i la tolerància 

Projectar la imatge del centre cap a l’exterior com a 

institució pública amb caràcter propi i arrelada a la cultura 

de la comunitat. 

 

Població que atén: 

Alumnes a partir de 12 anys. 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 ESO 

 FP Bàsica: 

-Títol professional bàsic en Serveis Administratius 

 Batxillerat 

 

 

 

 
 



 

 

 

iespolitecnic@educaib.eu 

 

971.73.12.42 

 
WWW.IESPOLITECNIC.CAT 

 

C/MENORCA, 1, 07013 

PALMA MALLORCA 

 

 
IES POLITÈCNIC 

TASCA 

Objectius:  

Oferir Formació Professional reglada i de qualitat. Afavorir 

el desenvolupament personal i acadèmic de l’alumnat.  

Contribuir al desenvolupament integral dels alumnes 

Població que atén: 

Alumnes a partir de 12 anys. 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 ESO 

 Batxiller 

 FP Bàsica:  

-FPB Fusteria i moble 

-FPB Fabricació i muntatge 

 FP Grau Mitjà 

-Instal·lacions de telecomunicacions 

-Instal·lacions elèctriques i automàtiques 

-Fusteria i moble 

-Manteniment electromecànic 

-Instal·lacions frigorífiques i de climatització 

-Sistemes microinformàtics i xarxes 

-Construcció 

-Obres d’interior, decoració i rehabilitació  

 FP Grau Superior: 

-Projectes d’edificació 

-Projectes d’obra civil 

-Manteniment electrònic 

-Automatització i robòtica industrial 

-Sistemes de telecomunicacions i informàtics 

-Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids 

-Disseny i moblament 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

iesramonllull@educaib.eu 

 

971.76.31.00 

 
WWW.IESRAMONLLULL.NET 

 

AV. DE PORTUGAL, 2, 07012 

PALMA MALLORCA 

 

 
IES RAMON LLULL 

TASCA 

Objectius:  

Afavorir el desenvolupament personal i acadèmic de 

l’alumnat.  

Contribuir al desenvolupament integral dels alumnes 

 

Població que atén: 

Alumnes a partir de 12 anys. 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 

 ESO 

 Cicles formatius: 

-Grau superior d’integració social 

-Grau superior d’animació sociocultural i turística 

-Grau mitjà d’atenció a persones en situació de 

dependència 

 Batxiller 

 FP Bàsica: 

-FPB d’Informàtica d’oficina 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

templariosdelmundo 

@gmail.com 

 

TEMPLARIOS DEL MUNDO 

 

C/BELLET, 2, 07013 PALMA 

DE MALLORCA 

 

 
ONG TEMPLARIOS DEL MUNDO 

TASCA 

Objectius: 

Atendre les necessitats bàsiques de les persones en risc 

d’exclusió social.  

Població que atén: 

Persones en risc d’exclusió social de Palma. 

 
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen 

Alimentació i productes de primera necessitat. 

 

 
 
 
 
   



 

 

    
 
 

                        
 
                971.22.55.00                      
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLICIA DE BARRI 

TASCA 

Objectius: 

Figura més propera i accessible a tots els ciutadan que 

durà a terme un mètode d’acció comunitària on 

s’establiran fases de diagnòstic, disseny, execució i 

resultat d’una intervenció policial. 

Població que atén: 

Veïns i veïnes de Camp d’en Serralta. 

 
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen 

Servei especialitzat i permanent centrat en el 

tractament de problemes de convivència, civisme i 

seguretat. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

971.45.36.30 

 

C/FEMENIES, 33 BAJOS 

07013, PALMA DE 

MALLORCA 

 

 
UCR SERRALTA 

TASCA 

Objectius: 

Fomentar l’autonomia de les persones amb una malaltia de 

trastorn greu. 

Població que atén: 

Persones d’entre 18 i 65 anys que tenen una malaltia de 

trastorn mental greu, amb un total de 40 usuaris. 

 
Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen 

Dispositiu sanitari que pertany a Son Espases. Tenen 3 

línies d’actuació: 

 Línia psicoeducativa 

 Línia esportiva 

 Línia d’inserció comunitària  

 

 


