
AGENDA JOVE

El Rajolar, escenari de cinema.
WORKSHOP “CURTMETRATGES”
Participa en el rodatge d’un curtmetratge que tindrà com 
a escenari principal el Rajolar. Al llarg del taller podràs 
conèixer la tècnica cinematogràfica i participar en els 
diferents equips de treball (guió, direcció, producció, 
fotografia, so, art, edició). No et perdes l’oportunitat 
d’introduir-te en la fabulosa maquinària del cinema. 

Places: 20
Dates: 19, 24 i 26 d’octubre; 7, 9 i 14 de novembre 
Horari: de 17.00 a 19.00 hores
Lloc: Museu de la Rajoleria. Sala Annexa
Professorat: Alejandro Portaz. Ochovideos Producciones

CREACIÓ DE VIDEOJOCS AMB RPG MAKER

Posa tota la teua imaginació i enginy per a crear el teu 
propi Rol Playable Game (o videojoc de rol). Amb el 
programari RPG Maker podràs crear tots els personatges, 
crear els mapes del món en què es desenvoluparà el joc 
i programar els esdeveniments perquè els personatges 
interactuen. 

Places: 12
Dates: 5, 7, 12, 14 i 19 de novembre
Horari: 17.30 a 19.30 hores 
Lloc: Poliesportiu Municipal. Planta baixa
Professorat: Con más futuro 

Aprén a crear i desenvolupar històries de forma divertida 
amb el teatre improvisat.  El joc escènic ens permet crear 
amb total llibertat i proposar tot allò que ens passa pel 
cap i que en molts casos no ens atrevim a contar. 

Places: 20
Dies: 16, 23 i 30 novembre i 14 de desembre 
Horari: 17.30-19.30 hores 
Lloc. Poliesportiu Municipal. Planta baixa 
Professorat: Laboratorio Impro

IMPROVISACIÓ TEATRAL

JUST DANCE

T’agrada ballar i la música? Passa una vesprada divertida 
amb altres joves ballant amb el Just Dance. 

Places: 15
Dies: dilluns 3 i 10 de desembre
Horari: 17.30-19.30 hores
Lloc: Poliesportiu Municipal. Planta baixa
Dimanització: Associació Impuls

CERTIFICAT DIGITAL I APROFITAMENT DEL MÒBIL

Internet, tant des de les plataformes mòbils com des 
del tradicional ordinador, posa al nostre abast múltiples 
possibilitats que poden fer més funcional el nostre dia a 
dia professional i acadèmic. Amb este taller coneixeràs 
com aprofitar al màxim internet, com utilitzar el certificat 
digital i com traure-li tot el rendiment a la tecnologia 
mòbil. 

Públic destinatari: joves a partir de 18 anys. Tindrà 
preferència la joventut associada, especialment d’entitats  
juvenils, d’estudiants o seccions joves. 

Places: 20
Dates: divendres 16 de novembre
Horari: 17.30-20.30 hores 
Lloc: Museu de la Rajoleria. Sala Annexa
Professorat: Fundació Horta Sud

Si eres aficionat o aficionada al manga i a la cultura 
japonesa, tots els dimecres a partir del 17 d’octubre tens 
una cita. Alguns dies tindrem activitats programades i 
altres, vosaltres mateixos decidireu què fem. Club de 
lectura manga, creació de còmics i dibuix lliure, anime, 
jocs, etc., les possibilitats en són moltes!!!!

Dies: tots els dimecres a partir del 17 d’octubre 
Horari: 17.30-19.30 hores 
Lloc: Poliesportiu Municipal. Planta baixa 
Dinamització: Zulai Peinado i personal de Joventut

CLUB DEL CÒMIC

Els treballs manuals ens permeten desenvolupar la 
creativitat i passar una estona entretinguda: la fabricació 
d’ornaments o joies, la creació de decoració o de cotillons 
per a la nit de cap d’any, un taller de pysslas o el reciclatge 
creatiu són algunes de les possibilitats. Cada vesprada 
farem coses diferents. No t’ho perdes!

Places: 15
Dies: dimecres 5 i dilluns 17 de desembre
Horari: 17.30 a 19.30 hores
Lloc: Poliesportiu Municipal. Planta baixa
Professorat: Associació Impuls 

TALLERS DE CREACIÓ

Després de morir en una mascletà a causa d’un error 
de seguretat, una fallera torna a la vida convertida en 
zombi. Només hi ha una manera de calmar la seua ira 
apocalíptica: cuinar-li una bona paella.  Podreu trobar la 
cuixa de pollastre, el conill o el garrofó?

Hi hauran premis especials per a les persones 
guanyadores! 

Places: mínim 10 - màxim 25 
Grups aleatoris de fins a 5 persones
Dia: dilluns 8 d’octubre
Horari: de 17.00 a 20.00 hores 
Lloc: Museu de la Rajoleria. Sala Annexa 
Organitza: AVIVA Agència de Promoció del Valencià
Inscripció: del 24 de setembre fins el 5 d’octubre al 
Poliesportiu.
Més informació: https://zombipaella.com/la-fallera-
calavera/com-jugar/

TORNEIG DE LA FALLERA CALAVERA

Halloween! Fast Food! Black Friday! La invasió cultural 
nord-americana ja ha arribat! Però una bruixa valenciana, 
una catalana, una gallega, una basca i una andalusa li 
plantaran cara amb l’ajuda de pocions, sortilegis i… les 
seues pròpies tradicions!

Hi hauran premis especials per a les persones 
guanyadores! 

Places: mínim 10 - màxim 25 
Grups aleatoris de fins a 5 persones
Dia: dijous 8 de novembre
Horari: de 17.00 a 20.00 hores 
Lloc: Museu de la Rajoleria. Sala Annexa 
Organitza: AVIVA Agència de Promoció del Valencià
Inscripció: del 24 de setembre fins el 7 de novembre al 
Poliesportiu.
Més informació: https://zombipaella.com/alakazum/
com-jugar/

TORNEIG D’ALAKAZUM

CURS BÀSIC DE PRIMERS AUXILIS PER A 
EDUCADORS/ES EN EL TEMPS LLIURE 
Este curs s’adreça, preferentment, a persones que 
treballen en el camp de l’educació en el temps lliure amb 
l’objectiu d’oferir-los una formació bàsica que els ajude 
a prendre les decisions correctes i atendre menors de 
forma adequada. 

Públic destinatari: joves a partir de 16 anys. Tindrà 
preferència la joventut associada amb un paper actiu 
en les seues entitats: monitors/es, educadors/es, 
entrenadors/es d’activitats esportives, animadors/es, etc.
 
Places: 15
Dates: divendres 23 i dilluns 26 de novembre
Horari: 18.00-20.30 hores
Lloc: Poliespotiu Municipal. Planta baixa 
Professorat: Creu Roja

TardorOCTUBRE-DESEMBRE

Arriba una altra oportunitat de demostrar el vostre 
enginy amb un nou ‘escape room’. En esta ocasió es 
tracta del laboratori del doctor Void, un important 
científic perseguit pels cossos de seguretat per haver 
realitzat experiments fora de la legalitat. Sereu capaços 
de recuperar la cura i aconseguir la informació que 
l’incrimine per les seues pràctiques?

Places: 8 equips, d’entre 5 i 8 persones
Durada: 20 minuts per grup 
Data: 21 de desembre
Horari: 17.00-21.00 hores 
Lloc: Poliesportiu Municipal. Planta baixa
Inscripció: A partir del 10 de desembre al Poliespotiu
Dinamització: Eventos LZD

ESCAPE ROOM



Nom i cognoms:

Data de naixement:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:  

Formes part  d’alguna associació juvenil? Quina?

Vull preinscriure’m a les acti vitats (marcar amb una X):

Torneig de La Fallera Calavera

Torneig d’Alakazum

Creació de videojocs amb rpg maker

Club del còmic

Improvisació teatral

Certi fi cat digital i aprofi tament del mòbil

Taller de creació - 5/12/2018

Taller de creació - 17/12/2018

Just dance - 3/12/2018

Just dance - 10/12/2018

El rajolar, escenari de cinema. “Workshop 
curtmetratges”

Curs bàsic de primers auxilis per a educadors/es 
en el temps lliure

AUTORITZACIÓ MAJORS DE 18 ANYS

Vull rebre informació de les acti vitats del 
departament de Joventut.

FITXA DE PREINSCRIPCIÓ

x

AGENDA

Tardor
JOVE

· Rodatge de Curtmetratges
· Creació de videojocs 
· Improvisació teatral 
· Just Dance 
· Escape Room
· I moltes més activitats...

Regidoria 
de Joventut

Tardor

Més informació: Poliesporti u municipal. Planta baixa. 
www.paiporta.es/agendajove
joventut@paiporta.es
Telèfon 96 3971222 ext. 365 o 229

PREINSCRIPCIONS A PARTIR DE L’1 D’OCTUBRE

NORMES

1. Les acti vitats s’adrecen a joves de Paiporta d’entre 12 i 
30 anys (excepte en cursos i tallers en què s’especifi quen 
altres requisits).

2. Per norma general, per parti cipar en alguna de 
les acti vitats cal emplenar la fi txa de preinscripció i 
entregar-la en la planta baixa de l’edifi ci del Poliesporti u.  
El departament de Joventut es posarà en contacte amb 
les persones interessades per comunicar l’assignació 
de places, la qual es farà d’acord amb el compliment 
dels requisits i atenent a l’ordre d’entrega de les 
preinscripcions.  En cas que alguna acti vitat ti nga altre 
mecanisme d’inscripció s’especifi carà en la  descripció de 
la mateixa.

3. En cas de menors d’edat, caldrà autorització paterna, 
materna o del tutor o tutora legal (s’inclou en la fi txa de 
preinscripció).

4. La preinscripció es podrà entregar a parti r del dia 1 
d’octubre i fi ns al començament de l’acti vitat. Excepcions: 
torneig de La Fallera Calavera, torneig d’Alakazum i 
Escape Room.

5. Els cursos i tallers només es faran si hi ha un mínim de 
10 persones inscrites (excepte en casos que s’especifi que 
altra condició).

Autoritze a l’Ajuntament de Paiporta per a captar, 
enregistrar, usar, publicar i distribuir imatges en les 
que jo aparega fetes en el marc de les acti vitats del 
departament de Joventut.

Entenc i autoritze la presa, recollida i tractament de 
les meues dades personals en els termes establerts 
en la nota 1 del present document.

Data:   Signat:

AUTORITZACIÓ MENORS D’EDAT

Nom i cognoms del pare, mare, tutor o tutora legal:

DNI:   Telèfon de contacte:
com a pare, mare, tutor o tutora legal de:

Autoritze al meu fi ll o a la meua fi lla a parti cipar 
en les acti vitats organitzades pel departament de 
Joventut.

Autoritze a l’Ajuntament de Paiporta per a captar, 
enregistrar, usar, publicar i distribuir imatges del meu 
fi ll o de la meua fi lla fetes en el marc de les acti vitats 
del departament de Joventut.

Autoritze i sol·licite l’enviament d’informació sobre 
les acti vitats del departament de Joventut.

Entenc i autoritze la presa, recollida i tractament de 
les dades personals del meu fi ll o de la meua fi lla 
en els termes establerts en la nota 1 del present 
document.

Data:  Signat:

Nota 1: Conforme al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT 
EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, li informem que 
l’Ajuntament incorporarà les dades que en aquesta preinscripció es 
recullen en un fi txer ti tularitat del mateix que s’uti litza per a les fi nalitats 
que contempla aquesta sol·licitud. Aquestes dades no seran cedides 
a terceres enti tats excepte obligació legal i a altres Administracions 
Públiques desti natàries del tractament. Addicionalment, l’Ajuntament 
comprovarà i completarà les dades necessàries per a aquesta sol·licitud 
segons els nostres propis arxius. Igualment, li informem que en qualsevol 
moment podrà exercir els drets d’accés, recti fi cació, supressió, portabilitat, 
limitació o oposició al tractament de les seues dades, així com reti rar 
el consenti ment prestat o formular reclamacions davant l’Autoritat de 
Control, presentant una sol·licitud per escrit a l’Ajuntament situat al carrer 
Mestre Músic Vicent Prats i Tarazona s/n 46200 Paiporta (València).

Signatura

x

Signatura

Col·laboren

x


