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H I V E R N
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JOVE



15 places
Dimarts 11 i dijous 
13 de febrer 
17.30 – 19.30 h
Poliesportiu. Planta baixa
Fotolateras.com

Este taller ens permet 
tornar als inicis de la 
fotografia i descobrir la 
seua vertadera màgia. 
Amb una càmera 
construïda amb una llauna 
metàl·lica fareu fotos  
que després revelareu i 
positivareu. T’ho creus? 

COM FER FOTOS AMB UNA LLAUNA?
TALLER DE FOTOGRAFIA ESTENOPEICA 

10 places
Divendres 28 de 
febrer i 6 de març
17.30 – 20.00 h
Poliesportiu. Planta baixa
Nuria Dormuá
Àrea de Medi Ambient

Decora i transforma 
els teus texans amb 
tècniques de costura. 
Donem-los una segona  
vida amb imaginació, fil 
i agulla (i màquines de 
cosir).

CUSTOMITZACIÓ I RECICLATGE DE 
TEXANS 

12 places
Dijous 5 de març
17.30 – 20.00 h
Poliesportiu. Planta baixa
Mai Hidalgo
Àrea d’Igualtat

Els cartells són elements 
decoratius, però sobretot 
són eines de comunicació 
potents amb les que 
llançar els nostres 
missatges reivindicatius.  
Participa en este taller i 
crea el teu propi pòster 
per al 8 de març, dia 
internacional de la dona. 

PÒSTERS PER AL 8 DE MARÇ

JOVENTUT
MULTICOLOR

ACTIVITAT 
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12 places
18, 20, 25 i 27 de febrer
18.00 – 20.00 h
Poliesportiu. Planta baixa
Con más futuro

Ací tens una oportunitat 
per programar els teus 
propis videojocs.  Amb 
Roblox podràs crear 
móns, construir ciutats, 
crear objectes i  donar-
los funcionalitat, crear 
o modificar nivells,…  
T’animes?

ROBLOX. 
DISSENY I PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS

15 places
dilluns 17 i 24 de 
febrer
17.30 – 19.30 h
Poliesportiu. Planta baixa
Rebombori cultural

Aprèn divertits trucs 
de màgia amb els que 
sorprendre als teus amics 
i amigues.

TALLER DE MÀGIA

12 places
Divendres 14 i 21 de 
febrer 
18.00 – 20.30 h
Poliesportiu. Planta baixa
Creu Roja
Servei Municipal 
d’Esports

Este curs ofereix formació 
bàsica sobre primers 
auxilis aplicats a menors 
d’edat. L’objectiu és dotar 
de ferramentes a persones 
que treballen (de forma 
professional o voluntària) 
amb xiquets, xiquetes i 
adolescents  i ajudar-los 
a prendre les decisions 
correctes en matèria de 
salut. Curs de 5 hores 
certificat per Creu Roja. 

PRIMERS AUXILIS APLICATS A MENORS

JOVENTUT
MÉS JOVE 

FORMACIÓ

JOVENTUT
MÉS JOVE 



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)

COM FER FOTOS AMB UNA LLAUNA?
TALLER DE FOTOGRAFIA ESTENOPEICA

TALLER: PÒSTERS PER AL 8 DE MARÇ

CUSTOMITZACIÓ I RECICLATGE DE TEXANS 

ROBLOX. 
DISSENY I PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS

TALLER DE MÀGIA

PRIMERS AUXILIS APLICATS A MENORS

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.

Si t’interessen estes activitats contacta 
amb el departament de Joventut.

ACTIVITATS REGULARS

OTAKUVERS
Tots els dimecres de 
17.30 – 19.30 h
Poliesportiu. Planta baixa
Associació Impuls i 
Zulai Peinado

Punt de trobada de 
persones aficionades al 
manga, l’anime i la cultura 
japonesa.

IMPROVISACIÓ TEATRAL. GRUP JOVE
Tots els divendres 
de 17.30 – 19.30 h
Poliesportiu. Planta baixa
Laboratorio Impro

Espai de creació jove 
a través del teatre 
improvisat.

FITXA DE PREINCRIPCIÓ

H I V E R N

AGENDA

JOVE



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

NORMES
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).

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 
aquestes activitats podran participar en cas que 
queden places lliures. 

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.

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

La preinscripció es podrà entregar a partir 
del dia  20 de gener  i fins al començament de 
l’activitat.

Les activitats són gratuïtes per al públic 
participant. 

Regidoria 
de Joventut 

Regidoria 
d’Igualtat 

Regidoria d’Urbanisme,
Medi Ambient i Sostenibilitat


