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Si ets jove, feminista i tens ganes d’actuar ací tens un 
punt de trobada amb altres joves com tu. Al llarg de 
la formació us introduireu  en els conceptes clau del 
feminisme, coneixereu col·lectius i iniciatives de persones 
joves i preparareu les vostres pròpies accions. Formació 
certificada per l’Ajuntament de Paiporta.

Públic destinatari: joves a partir de 14 anys
Places: 15
Dies: 26 i 27 de juny
Horari: 9.30-13.30 h
Lloc: Sala Annexa del Museu de la Rajoleria 
Professorat: Formigues Liles i Fundació Horta Sud
Organitza: Igualtat, Joventut i Participació Ciutadana

CURS: JOVENTUT, ACCIÓ I FEMINISME

T’agradaria parlar japonès? Ací tens una bona oportunitat 
per començar. Apunta’t i aprèn el vocabulari i les 
expressions bàsiques de la llengua japonesa. 

Places: 15.
Dies: dilluns 1 i 8 de juliol.
Horari: 17.30-19.30 h
Lloc: Poliesportiu municipal. Planta baixa. 
Professorat: Adrián Zamora.

JAPONÈS ORAL
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Amb este taller aprendràs a personalitzar personatges i 
objectes ja existents i a crear les teues pròpies figures. 
A més, descobriràs la impressió 3D amb Tinkercad, un 
software gratuït amb el que podràs recrear objectes i 
figures. 

Places: 12
Dia: 2, 4, 9 i 11 de juliol (dimarts i dijous)
Horari: 18-20 h 
Lloc: Poliesportiu municipal. Planta baixa
Professorat: Con más futuro 

MODELATGE I IMPRESSIÓ 3D

Apropa’t al món de la comèdia a través d’este curs de 
monòlegs d’humor amb el que podràs escriure el teu 
propi guió i interpretar-lo. 

Places: 12
Dia: 2, 3, 9 i 10 de juliol (dimarts i dimecres)
Horari: 18-20 h
Lloc: Poliesportiu municipal. Planta baixa
Professorat: Sil de Castro

TALLER: MONÒLEGS D’HUMOR

La música pop coreana està de moda. Participa en este 
taller i aprèn coreografies d’artistes coreans com BTS, 
TWICE, iKON, MONSTA X o BLACKPINK.

Places: 15
Dia: divendres 5, 12, 19 i 26 de juliol
Horari: 18-19.30 h
Lloc: Poliesportiu municipal. Planta baixa 
Professorat: Miana. Acadèmia Fun &Dance 

TALLER DE BALL: K-POP



Espai de cures i aprenentatge col·lectiu on compartir 
experiències que ens ajuden a combatre el masclisme 
que vivim en el nostre dia a dia. Ens servirà per detectar, 
prevenir i saber actuar davant possibles violències a les 
quals podem estar exposades.

Públic destinatari: dones a partir de 14 anys
Places: 15
Dies: dilluns 8 i 15 de juliol
Horari: de 17.30-20 h
Lloc: Poliesportiu municipal. Planta baixa
Professorat: Formigues liles. 
Organitza: Igualtat

AUTODEFENSA PER A DONES JOVES

Arriba la caloreta i comença a venir de gust menjar 
aliments frescos, lleugers i saludables. Apunta’t al taller i 
aprèn plats de cuina freda i fresca per a l’estiu.

Places: 15
Dia: dimarts 16 i dijous 18 de juliol
Horari: 18-20 h
Lloc: Poliesportiu municipal. Planta baixa 
Professorat: Quatre fulles

CUINA FRESCA I SENSE FUMS

En aquest taller podràs dissenyar les teues pròpies 
samarretes. Amb la premsa de calor podràs transferir 
a la roba les imatges i personatges de còmic que més 
t’agraden.
Nota: cal que portes samarretes de cotó de qualsevol color. 

Places: 12
Dia: dimecres 17 de juliol
Horari: 17.30-19.30 h 
Lloc: Poliesportiu municipal. Planta baixa
Professorat: Mai Hidalgo

FACTORIA DE SAMARRETES



Amb aquest taller podràs iniciar-te en el manteniment de 
les bicicletes i aprendre a solucionar les avaries bàsiques: 
rodes punxades,  canvi de cobertes, ajust dels frens, 
trencaments de cadena, etc.   

Places: 15
Dia: dilluns 22 de juliol
Horari: 17.30-20.30 h
Lloc: Poliesportiu municipal. Pista coberta
Professorat: Bicicletas González

BICI-TALLER: REPARACIÓ I MANTENIMENT DE BICICLETES

Passa una vesprada divertida coneixent  i elaborant 
saboroses i refrescants begudes d’estiu (sense alcohol). 

Places: 15
Dia: dimecres  24 de juliol
Horari: 18-20 h
Lloc: Poliesportiu municipal. Planta baixa
Professorat: Associació Impuls

COCTELERIA D’ESTIU



Nom i cognoms:

Data de naixement:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:  

Formes part  d’alguna associació juvenil? Quina?

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

CURS “JOVENTUT, FEMINISME I ACCIÓ”

JAPONÈS ORAL

MODELATGE I IMPRESSIÓ 3D

TALLER: MONÒLEGS D’HUMOR

TALLER DE BALL: K-POP

AUTODEFENSA PER A DONES JOVES

CUINA FRESCA I SENSE FUMS

FACTORIA DE SAMARRETES

BICI-TALLER: REPARACIÓ I MANTENIMENT

COCTELERIA D’ESTIU 

AUTORITZACIÓ MAJORS DE 18 ANYS

Autoritze i sol·licite l’enviament d’informació per 
mitjans electrònics, e-mail, telèfon, de les activitats 
del departament de Joventut.

JOVE
FITXA DE PREINSCRIPCIÓ
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Autoritze a l’Ajuntament de Paiporta per a captar, 
enregistrar, usar, publicar i distribuir imatges en les 
quals jo aparega fetes en el marc de les activitats 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 el meu fill o la meua filla a participar en les 
activitats organitzades pel departament de Joventut. 

Autoritze l’Ajuntament de Paiporta per a captar, 
enregistrar, usar, publicar i distribuir imatges del meu 
fill o de la meua filla fetes en el marc de les activitats 
del departament de Joventut.

Autoritze i sol·licite l’enviament d’informació 
per mitjans electrònics, e-mail, telèfon, sobre les 
activitats del departament de Joventut.

Entenc i autoritze la presa, recollida i tractament de 
les dades personals meues i del meu fill o de la meua 
filla en els termes establers 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 i a la  Llei orgànica, li informem que 
l’Ajuntament de Paiporta, amb CIF P4618800I incorporarà les dades que 
en aquesta preinscripció es recullen en un fitxer titularitat del mateix, que 
s’utilitza per a les finalitats que contempla aquesta sol·licitud. Aquestes 
dades no seran cedides a terceres entitats i es conservaran mentres no 
se sol·licite la supressió per la persona interessada, excepte obligació 
legal. 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, vosté podrà exercir els 
drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al 
tractament de les seues dades, així com retirar el consentiment 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

Signatura



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

PREINSCRIPCIONS A PARTIR DEL 13 DE JUNY

NORMES

Col·laboren

1. Les activitats s’adrecen preferentment a joves de 
Paiporta d’entre 12 i 30 anys (excepte en cursos i tallers 
en què s’especifiquen uns altres requisits).

2. Per norma general, per a participar en alguna de 
les activitats cal emplenar la fitxa de preinscripció 
i entregar-la en la planta baixa de l’edifici del 
Poliesportiu. 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 activitat tinga 
un altre mecanisme d’inscripció s’especificarà 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 fitxa de 
preinscripció).

4. La preinscripció es podrà entregar a partir del dia 13 
de juny i fins al començament de l’activitat.

5. Les activitats són gratuïtes per al públic participant. 
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