
PREINSCRIPCIONS A PARTIR DEL 28 DE GENER

Col·laboren

  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 par� cipar 
en les ac� 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 ac� vitats 
del departament de Joventut.

Autoritze i sol·licite l’enviament d’informació sobre 
les ac� 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 � tularitat del mateix que s’u� litza per a les fi nalitats 
que contempla aquesta sol·licitud. Aquestes dades no seran cedides 
a terceres en� tats excepte obligació legal i a altres Administracions 
Públiques des� 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, rec� fi cació, supressió, portabilitat, 
limitació o oposició al tractament de les seues dades, així com re� rar 
el consen� 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).
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x
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Regidoria 
d’Igualtat 

Nom i cognoms:

Data de naixement:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:  

Formes part  d’alguna associació juvenil? Quina?

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

OTAKUVERS (grup manga)

Taller de Ball: K-POP

Crea la teua  app amb APP Inventor

Jornada de jocs de taula

TALLER: Els jocs de taula com a recurs 
d’educació en el temps lliure

TALLER INFORMATIU: ERASMUS+. Viatja, aprèn 
idiomes i coneix altres cultures. (19 de febrer)

ASSESSORIA PERSONALITZADA ERASMUS+. 
(26 de febrer)

    AUTORITZACIÓ MAJORS DE 18 ANYS

Vull rebre informació de les ac� vitats del 
departament de Joventut.

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 ac� 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:

FITXA DE PREINSCRIPCIÓ

HivernHivern

Signatura

x



AGENDA JOVE

Crea la teua pròpia aplicació del joc 
Cazasetas amb APP Inventor (només per 
Android). Podràs crear el llenç i afegir 
recursos com obstacles o colors, programar 
variables com la velocitat, col·lisions, crear 
un temporitzador o un comptador de punts. 

Dia: dilluns 18 de febrer.
Horari: 17.30-19.30 h. 
Lloc: Poliespor� u municipal. Planta baixa. 
Places: 12
Professorat: Con más futuro. 

Vols conèixer jocs de taula diferents als 
clàssics? Par� cipa en esta jornada de 
Brain Games i  posa en pràc� ca les teues 
habilitats i enginy. 

Dia: divendres 15 de febrer.
Hora: 17.30 h.
Lloc: Poliespor� u municipal. Planta baixa. 
Places: 20
Dinamització: personal de Joventut. 

JORNADA DE JOCS DE TAULA

És un punt de trobada de  persones 
joves afi cionades al manga. Cada 
dimecres fem coses diferents 
relacionades amb el còmic i la cultura 
japonesa: dibuix manga, club de lectura, 
anime, cosplay…

El dia 6 de febrer farem una trobada inicial informa� va 
en la que compar� rem idees i recollirem propostes. 

Dies: tots el dimecres a par� r del 6 de febrer.
Horari: 17.30-19.30 h.
Lloc: Poliespor� u municipal. Planta baixa. 
Dinamització: Zulai Peinado i personal de Joventut. 

OTAKUVERS (grup manga)

La música pop coreana està de 
moda. Par� cipa en este taller i aprèn 
coreografi es d’ar� stes coreans com BTS, 
TWICE, iKON, MONSTA X o BLACKPINK.

Dies: els divendres 8, 15 i 22 de febrer, 
1 i  8 de març. 
Horari: 17.30-19.00 h. 
Lloc: Poliespor� u municipal. Planta baixa. 
Places: 15
Professorat: Miiana. Academia Fun&Dance. 

TALLER DE BALL: K-POP

Una xica ha desaparegut. Només s’ha 
trobat el seu telèfon mòbil i la seua 
bossa. Qué ha pogut passar?

Places: 20 per sessió.
Durada: 1 hora per sessió.
Data: dijous 7 de març.
Horari: sessió 1 – de 17.00 a 18.00 h.
             sessió 2- de 18.30 a 19.30 h. 
Lloc: Museu de la Rajoleria, Sala Annexa
Inscripció individual o en grup. A par� r del 25 de febrer  
al Poliespor� u
Dinamització: Rebombori cultural.
Organitza: àrea d’Igualtat. Ajuntament de Paiporta. 

ESCAPE ROOM: LA DESAPARICIÓ

Els jocs de taula són recursos pedagògics 
interessants que es poden u� litzar tant 
en espais d’educació formal com en 
projectes d’oci i temps lliure. Aquest 
taller et permetrà conèixer-ne alguns i 
saber com u� litzar-los. 

Públic des� natari: persones a par� r de 16 anys que 
intervenen en el camp de l’educació formal i no formal 
(monitors/es, educadors/es, professorat, etc). Tindran 
preferència les persones fi ns 30 anys i membres 
d’associacions. 

Dia: dissabte 23 de febrer.
Hora: de 9.30 a 13.30 h.
Lloc: Poliespor� u municipal. Planta baixa. 
Places: 20
Professorat: Associació impuls. Homolúdicus. 

TALLER: ELS JOCS DE TAULA COM A 
RECURS D’EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE

El programa Erasmus+  i el Cos Europeu 
de Solidaritat són dues opcions que 
tenen  estudiants, associacions  i joves en 
general  per viatjar per Europa de forma 
econòmica i segura.  Si vols saber més  sobre aquestes 
inicia� ves inscriu-te al taller i resol tots els teus dubtes. 
Posteriorment es faran assessories personalitzades 
per analitzar el teu cas concret i orientar-te sobre la 
sol·licitud (cal demanar cita).

Dia: 19 de febrer (taller); 26 de febrer (assessoria). 
Hora: 18.00-20.00 h.
Lloc: Poliespor� u municipal. Planta baixa. 

TALLER INFORMATIU: ERASMUS+. 
Viatja, aprèn idiomes i coneix altres 
cultures. 

CREA LA TEUA  APP AMB APP INVENTOR

NORMES

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

2. Per norma general, per a par� cipar en alguna de 
les ac� vitats cal emplenar la fi txa de preinscripció 
i entregar-la en la planta baixa de l’edifi ci del 
Poliespor� u. El departament de Joventut es posarà en 
contacte amb les persones interessades per a 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 ac� vitat � nga 
un altre mecanisme d’inscripció s’especifi carà en la 
descripció d’aquesta.

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 par� r del dia 28 
de gener i fi ns al començament de l’ac� vitat.

5. Les ac� vitats són gratuïtes per al públic par� cipant. 

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


