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dibuix artístic 
i pintura
Espai d’art dedicat a joves que volen formar-se en 
tot allò que envolta la creació artística: dibuix al 
carbonet, encaix simple, clarobscur, les  ombres, 
encaix de figures humanes, encaix de línies en 
moviment, retrats, tractament del color, tècniques 
humides a l’acrílic i olis, etc. 

Dies: dissabtes, a partir del 22 d’octubre
Horari: : grup 1 de 9.00 a 11.00 hores; 
grup 2 d’11.30 a 13.30 hores
Professorat: Regina Quesada 

Expressió 
artística

Grup de persones joves aficionades al teatre 
improvisat. Acompanyades per professorat 
especialitzat s’introdueixen en el món del joc 
escènic i aprenen a contar històries de forma 
divertida. 

Dies: dissabtes, a partir del 22 d’octubre
Horari: d’11.00 a 13.00 hores
Professorat: membres de la companyia Subit!
*Nota: preferentment, persones a partir de 18 
anys o amb contacte previ amb el teatre; en 
cas contrari la incorporació al grup es valorarà 
amb el professorat

Improvisació  
teatral
(nivell mitjà-avançat*)

GRUPS ESTABLES DE JOVES 
(OCTUBRE 22- JUNY 23)

GRUP 
ESTABLE

GRUP 
ESTABLE

GRUP 
ESTABLE



FOR
MA
CIÓ Taller de plaques 

electròniques Micro:bit
Amb este taller elaborareu projectes mecànics de 
circuits amb Micro:bit, una computadora de butxaca 
que té una pantalla de llum LED, botons, sensors i 
moltes característiques d’entrada i sortida que, en 
programar-se, permeten la interactuació amb tu i 
amb el teu món.

Dies: dijous 3, 10, 17 i 24 de novembre, i 1 de desembre
Horari: de 18.00 a 19.30 hores
Professorat: Robot&kids

Robòtica

Amb este taller aprendràs a jugar amb les 
possibilitats que ofereix el paper per crear figures 
sorprenents, tridimensionals i dinàmiques mitjançant 
tècniques de plegat. Fes que el teu llibre o targeta 
cobre vida a les teues mans amb solapes que 
s’alcen, mecanismes mòbils,…

Dies: dijous 27 d’octubre
Horari: de 17.30  a 19.30 hores
Professorat: Sr. Marmota

Taller de llibres 
o targetes Pop-up

Escriure pot ser divertit. Podem inventar històries, 
crear personatges, imaginar l’espai i el temps en el 
que viuen, plantejar i resoldre conflictes... Amb este 
taller aprendràs alguns trucs per trobar les paraules i 
començar a narrar les teues històries. 

Dies: dijous 3, 10 i 17 de novembre
Horari: de 17.30 a 19.00 hores
Professorat: Rebombori Cultural

Taller d’escriptura  
creativa

El certificat de manipulació d’aliments és un requisit 
indispensable per accedir a llocs de treball relacionats 
amb la restauració col·lectiva (cambrer o cambrera, 
monitor o monitora de menjador, educador o 
educadora, …). Si busques treball és una ferramenta 
indispensable per obrir-te camí al món laboral. Curs 
certificat

Dies: 18, 20, i 25 d’octubre
Horari: de 17.30 a 20.30 hores
Professorat: Cristina Sevilla
Requisit: tindre 16 anys complits en el moment 
de la realització del curs

Manipulació  
d’aliments

Xics i xiques aficionats al manga, l’anime i la cultura 
japonesa que es reuneixen per fer activitats al voltant 
d’estos temes. 

Dies: dimecres a partir del 19 d’octubre
Horari: de 17.30 a 19.00 hores
Dinamització: Associació Impuls

Otakuvers

Preinscripcions a 
Paiporta.es/agenda jove 

també al 
telèfon 963972115 

o al 
Poliesportiu  municipal

Consulta les normes de les activitats a 
 paiporta.es/agenda jove

Grup de persones joves d’entre 12 i 16 anys  
implicades en la lluita feminista. Porten a terme 
accions de sensibilització sobre el tema. 

Dies: dilluns, a partir del 17 d’octubre
Horari: de 17.30 a 19.30 hores
Dinamització: Associació Impuls
Organitza: Regidoria d’Igualtat i Regidoria de Joventut

Cantera 
feminista

GRUP 
ESTABLE

GRUP 
ESTABLE
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