
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)

INICIACIÓ A LA IMPROVISACIÓ TEATRAL

IMPROVISACIÓ TEATRAL. GRUP JOVE 

DISSENY GRÀFIC

TALLER DE CUINA: 
HAMBURGUESES PER A ESPORTISTES

LETTERING

CUINA CREATIVA

OTAKUVERS (Joventut més jove)

MODELATGE I IMPRESSIÓ 3D (Joventut més jove)

JUST DANCE. 3/12/2019 (Joventut més jove)

JUST DANCE. 12/12/2019 (Joventut més jove)

SAMARRETES CONTRA LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA

CURS: MEDIACIÓ EN ESPAIS D’OCI
Xarxa d’agents de salut

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.

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

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

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 · Els tallers de la secció “Joventut més jove” estan 
pensats per a joves d’entre 12 i 18 anys, motiu 
pel qual tenen preferència en la inscripció. Les 
persones de 18 a 30 anys, interessades en estes 
activitats, podran participar en cas que queden 
places lliures.  

3 · 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.

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

5 · La preinscripció es podrà entregar a partir del 
dia 1 d’octubre i fins al començament de l’activitat.

6 · Les activitats són gratuïtes per al públic 
participant. 

Regidoria 
d’Igualtat 

Regidoria
de Joventut 
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20 places
11, 18 i 25 d’octubre (divendres) 

17.30 – 19.30 h
Poliesportiu municipal. Planta baixa
Laboratorio Impro 
(components de la companyia Subit!)
Nota: cal dur roba còmoda

JOVENTUT  MÉS JOVE 
Tallers i activitats preferentment per a xics i xiques 
de 12 a 18 anys

JOVENTUT MULTICOLOR

Inicia’t al teatre improvisat i aprèn a crear i 
desenvolupar històries de forma divertida. 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 mencionar.

CENTRE  JO
VE

  P
AIPORTA

PROGRAMACIÓ

20 places
A partir 8 de novembre (divendres) 

17.30 – 19.30 h
Poliesportiu municipal. Planta baixa
Laboratorio Impro 
(components de la companyia Subit!)
Nota: cal dur roba còmoda

Este taller és un punt de trobada de persones joves 
interessades en  la improvisació teatral. Si ja has 
tingut algun contacte amb el teatre improvisat 
i t’has quedat amb ganes de més este és el teu 
espai. 

IMPROVISACIÓ 
TEATRAL
Grup jove

12 places
29 d’octubre (dimarts) 

18.00 – 19.30 h
Poliesportiu municipal. Planta baixa
Rebombori cultural
Organitza: Servei Municipal d’Esports

Ser esportista no està renyit amb el menjar divertit. 
Vine i aprèn a preparar nutritives hamburgueses 
que t’ajudaran a millorar el teu rendiment esportiu. 

12 places
7 i 14 de novembre (dijous) 

17.30 – 19.30 h
Poliesportiu municipal. Planta baixa
Mai Hidalgo

Vols aprendre a fer rètols i cartells amb estil propi?  
Aprofita esta oportunitat per aprendre a dibuixar 
lletres i introduir-te en l’art d’escriure bonic. 

LETTERING

12 places
10 de desembre (dimarts) 

17.30 – 19.30 h
Poliesportiu municipal. Planta baixa
Rebombori cultural

Cuinar pot ser divertit i molt creatiu. Participa en 
este taller i aprèn a elaborar receptes saboroses i 
originals.   

CUINA 
CREATIVA

TALLER DE 
CUINA:
HAMBURGUESES 
PER A 
ESPORTISTES

12 places
5, 12, 19 i 26 de novembre 
18.00 – 20.00 h
Poliesportiu municipal. Planta baixa
Con más futuro

Introdueix-te  al món del  disseny gràfic i coneix les 
ferramentes per portar endavant els teus propis 
projectes.  Amb este taller aprendràs a traure el 
màxim partit a diferents programes i a aplicar 
amb eficiència les regles de qualsevol projecte 
de disseny, des de la publicitat web fins a la 
cartelleria.   

DISSENY 
GRÀFIC

20 places
Dimecres a partir del 16 d’octubre 
17.30 – 19.30 h
Poliesportiu municipal. Planta baixa
Associació impuls i Fandogamia 
Editorial

Grup de joves aficionats al manga i la cultura 
japonesa. Cada dimecres fem coses diferents: club 
de lectura, anime, jocs de taula, dibuix manga, 
creació de còmics, etc.

12 places
15, 17, 22 i 24 d’octubre (dimarts i dijous) 

18.00 – 20.00 h
Poliesportiu municipal. Planta baixa
Con más futuro

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. 

15 places
Dimarts 3 i dijous 12 de desembre 
17.30 – 19.30 h
Poliesportiu municipal. Planta baixa
Associació Impuls

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

JUST
DANCE

OTAKUVERS

MODELATGE I 
IMPRESSIÓ 3D

16 i 21 d’octubre 
17.00 – 19.30 h
Sala Annexa · Museu de la Rajoleria 
UPCCA - Paiporta

Formació introductòria a la prevenció de 
conductes de risc mitjançant programes de 
mediació en espais d’oci juvenil. L’objectiu és 
facilitar el desenvolupament de capacitats 
mediadores i conèixer programes i accions de 
prevenció de conductes de risc en el treball amb 
joves i adolescents.  Curs certificat per l’Ajuntament 
de Paiporta.

Persones destinatàries: Joves  a partir de 16 anys. 
Recomanat per a monitors/es de temps lliure i 
persones que intervenen amb joves i adolescents 
en l’educació formal i no formal.  

12 places
21 de novembre (dijous) 

17.30 – 19.30 h
Poliesportiu municipal. Planta baixa
Mai Hidalgo
Organitza: àrea d’Igualtat

En aquest taller podràs dissenyar les teues pròpies 
samarretes contra la violència masclista. Amb la 
premsa de calor podràs transferir a la roba les 
imatges i lemes que vulgues. 
Nota: cal que portes samarretes de cotó de 
qualsevol color. 

22 de novembre (divendres) 
12.00-14.00. Front al Metro
17.30-19.30. Plaça 3 d’Abril
Joves de Paiporta
Organitza: àrea d’Igualtat i 
Centre Jove
Nota: no és necessària inscripció prèvia

Punt de creació de pancartes per a la manifestació 
del 25 de novembre , Dia internacional contra la 
violència cap a les dones.  Nosaltres posem el 
material i tu el contingut. 

FORMACIÓ

PANCARTES PER 
L’ELIMINACIÓ 
DE LA 
VIOLÈNCIA 
CAP A LES 
DONES

AGND
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INICIACIÓ A LA 
IMPROVISACIÓ 
TEATRAL

CURS: 
MEDIACIÓ EN
ESPAIS D’OCI
Xarxa d’agents 
de salut

SAMARRETES 
CONTRA LA 
VIOLÈNCIA 
MASCLISTA


