
P r o g r a m a  d ’ a c t i v i t a t s  

esportives 
i escèniques

INQUIET

per a persones 
inquietes de 12 a 
18 anys



I

arts escÈniques

Afro Dance
Dilluns de 19.00 a 20.00 hores
Del 26 d’octubre al 14 de desembre

Ball urbà
Dimarts de 17.00 a 18.30 hores
Del 27 d’octubre al 15 de desembre

Circ
Divendres de 17.30 a 19.30 hores
Del 30 d’octubre al 18 de desembre

Iniciació a la 
improvisació teatral
Divendres de 17.30 a 19.30 hores
Des del 30 d’octubre al 20 de novembre



a c t i v i t a t s  

e s p o r t i v e s

Zumba
Dilluns de 17.00 a 18.30 hores
Des del 26 d’octubre al 14 de desembre

GAP. Glutis ·
Abdominals · Cames
Dimarts de 19.00 a 20.30 hores
Del 27 d’octubre al 15 de desembre

Kangoo Jumps
Dijous de 17.00 a 18.00 hores
Des del 29 d’octubre al 18 de desembre

Entrenament runner
Dijous de 18.15 a 19.45 hores
Des del 29 d’octubre al 18 de desembre

Consulta el procediment 
d’inscripció i el protocol 
de seguretat enfront  del 
COVID-19 a www.paiporta.es/inquiet



NORMES
1. Les activitats s’adrecen a joves de 12 a 18 anys, 
preferentment de Paiporta.

2. Les places són limitades i s'assignaran d’acord amb el 
compliment dels requisits i per ordre d’entrada de les 
preinscripcions.

3. Es podrà sol·licitar plaça en més d’una activitat, tot i que, 
inicialment, únicament s’assignarà una activitat a cada 
persona atenent l’ordre de preferència marcat en la fitxa de 
preinscripció.  En cas que queden places lliures en les 
activitats, es podrà assignar més d’una activitat per persona.

4. La preinscripció és, preferentment, en línia a través del 
formulari publicat a  www.paiporta.es/inquiet.  També a 
través del telèfon 96 397 21 15 o de forma presencial al 
Poliesportiu municipal.

5.  L’assignació de places es comunicarà per telèfon o correu 
electrònic amb anterioritat a l’inici de les activitats.  Caldrà 
formalitzar la inscripció de la forma en què s’informe i 
acceptar el protocol de seguretat enfront del Covid-19 que 
està disponible a www.paiporta.es/inquiet.

6. Es crearà una llista d’espera de cada activitat per cobrir  
baixes o renúncies que es puguen produir.
  
7. Les activitats són gratuïtes.

Més informació i inscripcions:
Servei Municipal d’Esports – Centre Jove
Poliesportiu municipal C/ Literat Azorín, s/n.
Tel. 96 3972115 · esports@paiporta.es
joventut@paiporta.es

INQUIET

Activitats
gratuïtes

Preinscipcions
 a partir del 

13 d’octubre


