
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 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

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. 
Si estem registrant a una persona 
menor, 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). 

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 5 de juny a les 15.00h 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 d’inscripció L’ordre d’inscripció a les activitats 

no serà rellevant, ja que l’assignació 
de places es realitzarà per sorteig

1 de juny 9.00h fins 
al 5 de juny 10.00h 

Realització del sorteig El sorteig es realitzará de manera 
automàtica i aleatòria per un 
programa informàtic

5 de juny
12.00h

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

5 de juny

Període de pagament 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

Nova obertura llistats El 15 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.
Inici d’activitats 

15 de juny 9.00h

Qualsevol dubte:
96 208 71 28
infojuventud@valencia.es



IDIOMES
 Torn Dates Horari Edats

Núm. 
Places

Aportació amb 
devolució/ 
compromís 

d’assistència

Curs de valencià
C1

T1
De dilluns a divendres 

del 6 al 31 juliol
10.00 — 12.00 15 — 18 10 25€*

T2
De dilluns a divendres 

del 6 al 31 juliol
16.00 — 18.00 19 — 30 10 25€*

Curs d’anglés
B1

T1

De dilluns a divendres 
del 6 al 31 juliol

9.30 — 11.30 12 — 17 10 25€*

T2 17.00 — 19.00 18 — 30 10 25€*

T3 10.30 — 12.00 18 — 30 10 25€*

B2

T1 11.40 — 13.40 12 — 17 10 25€*

T2 17.00 — 19.00 18 — 30 10 25€*

T3 12.00 — 13.30 18 — 30 10 25€*

Grups de conversa 
en anglés
Grups dividits en diferents 
nivells i edats

T1

De dilluns a divendres 
del 6 al 31 juliol

10.00 — 11.00

12 — 30

10 25€*

T2 10.00 — 11.00 10 25€*

T3 11.00 — 12.00 10 25€*

T4 11.00 — 12.00 10 25€*

T5 12.00 — 13.00 10 25€*

T6 12.00 — 13.00 10 25€*

* Inscripció subjecta al pagament d’una fiança, que serà retornada automàticament a la finalització de l’activitat, sempre que s’haja participat 
almenys en el 80% de les sessions.

Activitats en juliol i agost



ARTS
 Torn Dates Horari Edats

Núm. 
Places

Curs de guitarra/ ukelele T1 Del 6 al 10 juliol 10.00 — 11.00 8 — 13 7

T2 Del 13 al 17 juliol 10.00 — 11.00 8 — 13 7

T3 Del 20 al 24 juliol 10.00 — 11.00 8 — 13 7

T4 Del 6 al 10 juliol 11.00 — 12.00 14 — 18 7

T5 Del 13 al 17 juliol 11.00 — 12.00 14 — 18 7

T6 Del 20 al 24 juliol 11.00 — 12.00 14 — 18 7

Curs de Percussió Corporal T1 Del 6 al 10 juliol 10.00 — 11.00 8 — 13 7

T2 Del 13 al 17 juliol 10.00 — 11.00 8 — 13 7

T3 Del 20 al 24 juliol 10.00 — 11.00 8 — 13 7

T4 Del 6 al 10 juliol 11.00 — 12.00 14 — 18 7

T5 Del 13 al 17 juliol 11.00 — 12.00 14 — 18 7

T6 Del 20 al 24 juliol 11.00 — 12.00 14 — 18 7

Curs d’escriptura.
Com contar i escriure un conte

Del 10 al 14 d’agost 10.00 — 12.00 7 — 12 15

Escriptura creativa dilluns 17, dimarts 18, 
dimecres 19, divendres 
21 i dilluns 24 d’agost

10.00 — 12.00 12 — 16 15

Curs de Fotografia.
La ciutat de nit. Fotografia nocturna

Dimarts 21 i 28 de 
juliol, dijous 23 i 30 de 
juliol, dimecres 22 de 

juliol i 29 de juliol

Dimarts i 
dijous d’11.00 
a 13.00 hores 

(online)
— 

Dimecres de 
21.00 a 23.00 
hores (eixida 

nocturna)

16 — 30 12

Aprén a dibuixar, és fàcil Del 27 al 31 de juliol 17.00 — 19.00 12 — 17 15

Curs de dibuix.
Autoretrate/retrat

Dilluns 20 de juliol, 
dimecres 22 i 

divendres 24 de juliol

11.00 13.00 
horas

18 — 30 15

* Inscripció subjecta al pagament d’una fiança, que serà retornada automàticament a la finalització de l’activitat, sempre que s’haja participat 
almenys en el 80% de les sessions.

Activitats en juliol i agost



TIC
 Torn Dates Horari Edats

Núm. 
Places

Aportació amb 
devolució/ 
compromís 

d’assistència

Curs de disseny, 
animació digital, GIFS 
i edició multimèdia. 
Nivell Júnior.

 24 al 28 d’agost 12 — 14.00 11 — 13 15

Curs de programació 
de videojocs i 
modelatge 3D. Nivell 
màster.

24 al 28 d’agost 10.00 — 12.00 14 — 16 15

Introducció a 
l’Autoedició i Disseny 
Editorial

Del 13 al 16 de juliol i 
del 20 al 23 de juliol

17.00 — 19.00 16 — 30 15

Narració Digital  — 
còmic

Del 6 al 10 de juliol 17.00 — 19.00 12  — 18 15

Disseny i programació 
de Videojocs amb 
Stencyl

Del 3 al 14 d’agost 17.00 — 19.00 
16 — 19 

15

Aprén Electrònica 
amb Arduino 

Del 6 al 10 de juliol 11.00 — 13.00  12 — 18 10

Curs de videojocs amb 
Escratx

Del 13 al 17 de juliol 11.00 — 13.00 8 — 14 10

Fes la teua 
impressora 3D. 
Curs de disseny + 
Impressió 3D

T1 Del 13 al 24 de juliol 10.00 — 13.00 16 — 19 5

50€*
T2 Del 13 al 24 de juliol 17.30 — 20.30 20 — 30 5

* Inscripció subjecta al pagament d’una fiança, que serà retornada automàticament a la finalització de l’activitat, sempre que s’haja participat 
almenys en el 80% de les sessions.

Activitats en juliol i agost



TIC
 Torn Dates Horari Edats

Núm. 
Places

Aportació amb 
devolució/ 
compromís 

d’assistència

Introducció a la 
Programació 

T1
Del 29 de juny 
al 10 de juliol 

10.30 — 13.00 13 — 15 15

T2
Del 29 de juny 
al 10 de juliol 

17.00 — 19.30 
16 — 30 15

Modelatge en Blender Del 6 al 10 de juliol 10,30 — 13,00 14 — 30 10

Programació en 
Android 

T1 Del 13 al 24 de juliol 10.30 — 13.00 14 — 16 15

T2 Del 13 al 24 de juliol 17.00 — 19.30 17 — 30 15

Programación en 
Unity

Del 27al 31 de juliol 17.00 — 19.30 14 — 30 10

* Inscripció subjecta al pagament d’una fiança, que serà retornada automàticament a la finalització de l’activitat, sempre que s’haja participat 
almenys en el 80% de les sessions.

Activitats en juliol i agost


