Si vols gaudir i aprofitar l’estiu de
la millor manera, la Regidoria de
Joventut de l’Ajuntament de València
et convida a participar en les
activitats de #ESTIUJOVE.
En la següent programació trobaràs
una oferta variada d’activitats per a
totes les edats i inquietuds. Tria les
teues i inscriu-te!
(Consultar edats en plataforma web d’inscripcions)

+info: www.juventud-valencia.es
Facebook: Regidoria de Joventut Ajuntament de València
Twitter: @aytoVLCjuventud
Instagram: joventutvlc

Una vegada
m’hages utilitzat,
passa’m a una
altra persona o
recicla’m.

Cost d’impressió: 0.123€,
s’han impress 3.000
exemplars amb un
cost total de 371€ €

COM M’INSCRIC?
Tria l’activitat, el torn i el grup d’edat que desitges
sol·licitar per a cadascuna de les persones que vulguen
assistir a Estiu Jove. Després realitza la inscripció en
www.juventud-valencia.es.
Per a poder realitzar la inscripció has d’ESTAR
REGISTRAT O REGISTRAR-TE com NOU USUARI O
USUÀRIA.
Si ja ho eres, comprova que pots iniciar sessió sense
problemes. Si no recordes la contrasenya, segueix els
passos indicats en la web. La inscripció ha d’incloure un
correu electrònic per a rebre la informació i un telèfon
mòbil de la persona sol·licitant o representant.
És convenient que el registre de una persona menor es
faça pel pare / mare / tutor/a legal/ germà/ana major
d’edat.
Accedeix: “EL MEU COMPTE”, “ELS MEUS
REPRESENTATS” i emplena les dades.
Una vegada acabat no oblides guardar els canvis.
(Repeteix aquest procés per cada menor).
Tota la documentació necessària per a participar en les
activitats es pot aportar en format digital a través del
compte d’usuari/a, en l’apartat “LES MEUES DADES”, si
són menors hauràs de fer-ho en l’apartat de “ELS MEUS
REPRESENTATS”.

Assignació de places

Les places se sortejaran informàticament quan el
nombre de sol·licitants d’una activitat siga superior al
de places disponibles. En el moment de la inscripció
totes les persones inscrites obtenen automàticament
un número únic per torn amb el qual participen en
el sorteig una vegada inscrites. Pot consultar-se
en el compte d’usuari/a, en l’apartat “LES MEUES
INSCRIPCIONS”.
El dia 17 de maig a les 12.00h del matí es publicarà la
llista resultant del sorteig en www.juventud-valencia.es,
on apareixeran ordenades les places acceptades i
la llista d’espera per si es produeixen vacants. Per a
conéixer el resultat del sorteig, accedeix a “LES MEUES
INSCRIPCIONS” on podràs vore l’estat de la teua
inscripció, l’ordre que has obtingut en el sorteig, i en
cas d’estar en llista d’espera, el número d’ordre que t’ha
correspost en cas que es produiren vacants.

Procediment de pagament

S’haurà de procedir al pagament en els 2 dies laborals
següents a la publicació del resultat del sorteig o estar
acceptada la inscripció en l’activitat.
S’entén que les places que no hagen sigut abonades en
el període requerit perden el torn i es tornen a assignar
per ordre a les persones de la llista d’espera.

FASES I DATES
Període
L’ordre d’inscripció a les
d’inscripció activitats no serà rellevant, ja
que l’assignació de places es
realitzarà per sorteig

6 de maig
9.00h fins al
16 de maig
14.00h

Realització
del sorteig

El sorteig es realitzará en l’Edifici
de Joventut c/ Campoamor 91

17 de maig
11.00h

Persones
admeses

El resultat del sorteig serà públic
per a les persones que participen
des del mateix moment del sorteig

17 de maig

El pagament s’haurà de realitzar
en els 2 dies laborals següents
a la publicació del resultat del
sorteig o estar acceptada la
inscripció en l’activitat

2 dies
laborables

Inici de
Estiu Jove

Inici d’activitats

25 de juny

Nova
obertura
llistats

El 11 de juny a les 9.00h s’obrira
un altre període d’inscripció a les
activitats de Estiu Jove. En aquest
cas l’assignació de places és
realitzarà per ordre d’inscripció,
una vegada esgotades les llistes
d’espera que han participat en el
sorteig.

11 de juny
9.00h

Període de
pagament

SI NO POTS
INSCRIURE’T ONLINE
Les persones que no disposen de correu
electrònic o de telèfon mòbil, poden
inscriure’s al Centre Municipal de
Joventut més pròxim al seu domicili
o a #EspaiJoveVLC
Informació General
www.juventud-valencia.es
Centres Municipals de Joventut
ESPAI JOVE VLC
C/ Campoamor, 91
963 525 478 ext.7103
infojuventud@valencia.es

25 de juny - 30 d’agost
Inscripció: 6 - 16 maig

ESTIU URBÀ
Per a les xiquetes, xiquets
i adolescents de 8 a 14
anys s’ha realitzat una
programació de dilluns a
divendres, en horari de
9.00 a 17.00h, en la que
podràs gaudir d’activitats
nàutiques en La Marina,
acudiràs a una escola de
música, a la piscina i al
Casal d’Esplai El Saler on
passaràs un dia de platja.

CMJ CAMPANAR
CMJ GRAU PORT
CMJ NATZARET
CMJ PATRAIX
CMJ RUSSAFA
Edats: 8-14
Dates:
Torn 1: 1 al 12 de juliol
Torn 2: 15 al 26 de juliol
Horari:
Dilluns a Divendres
9.00-17.00h
Preu per torn:
80€ cada torn quinzenal
Número de places:
40 per torn

ESTIU URBÀ EN
ANGLÉS-PARC
BENICALAP
Si tens entre 12 i 17 anys
i vols practicar anglés o
millorar-ho, al Parc de
Benicalap es realitzaran
activitats setmanals
dinamitzades totalment
en anglés per persones
natives. Assistiràs a
la piscina, realitzaràs
activitats esportives i
culturals i molt més!
Edats: 12-17
Dates:
Torn 1: 1 al 12 de juliol
Torn 2: 15 al 26 de juliol
Horari:
Dilluns a Divendres
9.30-13.30 h
Preu per torn:
40€ cada torn quinzenal
Número de places:
30 per torn

ESTIU NÀUTIC
A LA MARINA

ESTIU A LA
NATURA

T’agrada el surf i el paddle
surf? #EstiuNàutic a la
Marina és el teu programa!
Aprendràs vocabulari
nàutic i també podràs
fer-ho en anglés. A través
de l’esport adquiriràs
habilitats i valors com el
treball en equip, respecte
a l’entorn natural i la
importància de cuidar el
medi realitzant activitats
que fomenten el reciclatge.

#EstiualaNatura ofereix
cuatre campaments on
podràs realitzar un fum
d’activitats!

Grups dinamitzats
en cast/val o en anglés
Edats: 16-30
Dates:
Torn 1: 25 al 28 de juny (anglés)
Torn 2: 1 al 4 de juliol (cast/val)
Torn 3: 8 a l’11 de juliol (anglés)
Torn 4: 15 al 18 de juliol
(cast/val)
Torn 5: 22 al 25 de juliol (anglés)
Horari:
Dilluns a Divendres
10.30-13.30 h
Preu: Gratuït
Número de places:
20 places per torn

En Estiu a la Natura a
Olocau i Estiu a la Natura a
Estivella podràs aprendre,
d’una manera divertida,
educació mediambiental
en contacte amb animals i
l’hàbitat natural.
Però si t’abelleix practicar
anglés, el campament del
parc natural de El Saler
és el teu! Durant dues
setmanes es realitzaran
classes d’anglés amb
professorat titulat, visites
a parcs aquàtics i gaudiràs
de l’entorn natural i de la
platja.
Per altra banda, si
t’agraden les emocions, la
setmana de multiaventura
t’encantarà!

Setmana de
Multiaventura
Edats: 14-18
Dates: 25 al 28 de juny
Horari: Eixida a les 9.00h
Retorn a les 17.00h
Preu: 100 €
Número de places: 45 places

Estiu a la Natura a Olocau
Edats: 7-13
Dates:
Torn 1: 1 al 5 de juliol
Torn 2: 8 al 12 de juliol
Horari: Eixida a les 9.00h
Retorn a les 17.00h
Preu: 100 €
Número de places:
50 per torn

Estiu a la Natura
a Estivella
Edats: 7-13
Dates:
Torn 1: 15 al 19 de juliol
Torn 2: 22 al 26 de juliol

CAMPS
INTERCULTURALS

TALLERS D’ ESTIU
GRATUÏTS!

Dirigit a joves amb edats
de 18 a 30 anys, amb
l’objectiu d’enfortir la
participació juvenil i els
valors relacionats amb la
solidaritat, la cooperació i
el respecte per la identitat
i diversitat cultural,
s’organitzen tres camps
al Marroc: un en el Riff,
al nord del país; el segon
en Erg Chebbi, en la part
sud; i el tercer en la zona
d’Alhucemas.

Les persones joves de
més de 12 anys podran
gaudir d’una gran varietat
de tallers gratuïts
organitzats en els diferents
Espais Joves de la ciutat.
S’han programat tallers
d’idiomes, activitats
relacionades amb l‘ús
de noves tecnologies i
diversos tallers d’arts.

Alhucemas

VIU ELS IDIOMES

Horari: Eixida a les 9.00h
Retorn a les 17.00h

Edats: 18-30

Preu: 100 €

Preu: 340€

Número de places:
50 per torn

Número de places: 15

Torn 1: 10.00-13.00h
Torn 2: 17.00-20.00h

Erg Chebbi

Anglés B2

Campament d’anglés
en El Saler
Edats: 12-17
Dates:
Torn 1: 1 al 14 d’agost
Torn 2: 16 al 30 d’agost
Horari: Eixida 1 i 16 a les 9.00h
Tornada 14 i 30 a les 12.30h
Preu: 270 €
Número de places:
45 per torn

Dates: 12 al 24 de juliol

Horari:

Anglés B1

Número de places: 25

Torn 1: 10.00-13.00h
Torn 2: 17.00-20.00h
Valencià C1: 10.00-13.00h
Valencià B2: 17.00-20.00h

Preu: 320€

Edats: 16-30

Riff

Dates: 1 al 26 de juliol

Edats: 18-30

Número de places: 20 per
torn

Edats: 18-30
Dates: 9 al 21 d’agost

Dates: 9 al 21 d’agost
Número de places: 20
Preu: 320€

ESTIU AMB LES TIC

Disseny i impressió 3D

Taller de percussió

Narració digital

Edats:
Torn 1: 16-19
Torn 2: 20-30

Edats: 16-30

Edats: 16-20
Dates: 1 al 5 juliol
Horari: 17.00-20.00h
Número de places: 15

Ràdio
Edats: 16-20
Dates: 1 al 5 de juliol
Horari: 10.30-13.30h
Número de places: 15

Robòtica amb Lego i
Mindstorms

Dates: 15 al 26 de juliol
Horari:
Torn 1: 10.30-13.30h
Torn 2: 17.30-20.30h
Número de places:
10 per torn

TALLERS D’ARTS
Rutes de fotografia
nocturna
Edats: 16-30

Edats:
Torn 1: 12-14
Torn 2: 15-20

Dates: 4 rutes:
26 de juny, 3, 10 i 17 de juliol

Dates: 15 al 26 de juliol

Número de places:
20 per ruta

Horari:
Torn 1: 10.30-13.30h
Torn 2: 17.00-20.00h
Número de places:
15 per torn

Creació de webseries
Edats: 16-20
Dates: 8 al 12 de juliol
Horari: 11.00-13.30h
Número de places: 15

Horari: 22.00-24.00h

Dansa inclusiva
Edats:
Torn 1: 12-17
Torn 2: 18-30
Dates: 8 al 12 de juliol
Horari:
Torn 1: 10.30-12.00h
Torn 2: 12.30-14.00h
Número de places:
15 per torn

Taller de reciclatge i
customització de vaquers

Taller de
perfeccionament teatral
a la Sala Russafa

Dates: 15 al 19 de juliol

Edats: 16-30

Horari: 18.00-20.00h

Dates: 1 al 5 de juliol

Edats: 20-30

Número de places: 15

Horari: 17.00-20.00h

Dates:
Torn 1: 1 al 12 de juliol
Torn 2: 15 al 26 de juliol

Taller de pintura
Edats:
Torn 1: 12-17
Torn 2: 18-30
Dates: 15 al 19 de juliol
Horari:
Torn 1: 11.00-13.00h
Torn 2: 17.00-19.00h
Número de places:
15 per torn

Direcció de cinema
Edats: 16-20
Dates: 22 al 26 de juliol
Horari: 11.00-13.30h

Número de places: 15

Taller de clown i
creativitat
Edats:
Torn 1: 12-15
Torn 2: 16-19
Torn 3: 20-30
Dates:
Torn 1: 25 al 28 de juny
Torn 2: 1 al 5 de juliol
Torn 3: 8 al 12 de juliol
Horari:
Torn 1: 10.30-13.30h
Torn 2: 10.30-13.30h
Torn 3: 17.30-20.00h

Número de places: 15

Número de places:
15 per torn

Taller d’escultura

Taller de teatre

Edats:
Torn 1: 12-17
Torn 2: 18-30

Edats: 14-17

Dates: 22 al 26 de juliol

Número de places: 15

Horari:
Torn 1: 11.00-13.00h
Torn 2: 17.00-19.00h
Número de places:
15 per torn

Dates: 1 al 12 de juliol
Horari: 10.30-13.30h

Horari:
Torn 1: 18.00-21.00h
Torn 2: 18.00-21.00h
Número de places:
15 per torn

Taller de dansa africana
Edats: 16-30
Dates: 8 al 12 de juliol
Horari: 10.30-12.30h
Número de places: 15

Taller de Lindy Hop
Edats: 16-30
Dates: 1 al 5 de juliol
Horari: 11.00-13.00h
Número de places: 24

Parkour
Edats: 16-30
Dates: 1 al 12 de juliol
Horari: horari de matins
Número de places: 20

