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Masterclass de 
Break-dance
Amb aquesta masterclass  dirigida per Bboy 
Foves, aprendràs els moviments bàsics del 
break dance i t’iniciaràs en les acrobàcies tan 
característiques d’aquesta dansa urbana que 
serà esport olímpic a París 2024.

Divendres 17 de febrer  
17.30 a 19.30 h

KPOP. Ball coreà 
Participa al taller de kpop i aprèn espectaculars 
coreografies dels grups pop coreans del 
moment. 

Divendres, del 21 d’abril al 9 de juny
17.15 a 18.45 h

Cross training
Millora la teua condició física amb aquest 
entrenament variat que combina exercicis 
cardiovasculars amb exercicis musculars. 

Dilluns, a partir del 13 de febrer
17.15 a 18.15 hores

Vòlei
Si t’agrada aquest esport ací tens una oportunitat 
per iniciar-te, practicar-lo i millorar el teu joc. 

Dimarts, a partir del 14 de febrer
19.00 a 20.30 hores

ÚLTIMES PLACES!!!
Running > dijous de 19.00 a 20.30 hores. 
Improvisació teatral  > divendres de 17. a 19.30 h 
Parkour > dimecres de 18.00 a 19.30 h

P r o g r a m a  d ’ a c t i v i t a t s  

esportives 
i escèniques

INQUIET

per a persones 
inquietes de 12 a 
18 anys

 paiporta.es/agendajove
PREINSCRIPCIONS EN LÍNIA a 

Activitats
gratuïtes



Què ens conten i què volem contar nosaltres a través 
del Tik-Tok? Al llarg del taller analitzarem vídeos que 
trobem a les xarxes socials i crearem el nostre propi 
contingut.

Dies: dilluns 13, 20 i 27 de febrer, i 6 de març
Horari: de 17.30 a 19.30 hores
Dinamització: Associació Impuls

Escriure pot ser molt divertit, i si ho fem en grup 
encara més. El club d’escriptura és un grup de 
persones joves aficionades a escriure que, 
acompanyades per professorat especialitzat, creen 
històries fabuloses a partir de jocs per activar la 
creativitat i exercicis per millorar la narrativa. 

Dies: dijous a partir del 16 de febrer
Horari: de 17.30 a 18.00 hores 
Professorat: Rebombori Cultural

Al llarg del taller construirem i programarem robots 
mitjançant l’ús de motors, sensors i peces LEGO. 

Dies: dijous 16 i 23 de febrer, i 2, 9 i 16 de març
Horari: de 18.00 a 19.30 hores
Professorat: Robots&kids 

Aprèn a cosir a mà i a màquina fent-te una 
dessuadora amb caputxa. Podràs estrenar-la per a 
falles!!!

Dies: divendres 24 de febrer, 3 i 10 de març
Horari: de 17.30 a 20.30 hores
Professorat: Núria Dormuà

Amb este taller et faràs un peto vaquer per a lluir 
durant l’estiu. 

Dies: divendres 19 i 26 de maig, 2 de juny
Horari: de 17.30 a 20.30 hores
Professorat: Núria Dormuà

Espai de cures i aprenentatge col·lectiu en el què 
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. 

Dies: 5, 12 i 19 de maig
Professorat: Menstopia
Públic destinatari: a partir de 14 anys
Organitza: Regidoria d’Igualtat

tik-love

Club d’escriptura

LEGO WE DO

ROBÒTICA AMB LEGO APRÈN A COSIR...

UN PETO VAQUER

AUTODEFENSA

PER A DONES JOVESAPRÈN A COSIR...

UNA DESSUADORA AMB CAPUTXA

Jove Grup 1. Dissabtes de 9 a 11 hores

OTAKUVERS
Dimecres de 17.30 a 19.00 hores

IMPROVISACIÓ 
TEATRAL
(NIVELL MITJÀ-AVANÇAT)
Dissabte d’11.00 a 13.30 hores

EXPRESSIÓ 
ARTÍSTICA

Preinscripcions a 
Paiporta.es/agenda jove 

també al 
telèfon 963972115

o al 
Poliesportiu  municipal

Consulta les normes de les activitats a 
 paiporta.es/agenda jove

ÚLTIMES
PLACES!
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