
L'equip del Programa Municipal 
d’Integració Educativa dinamitzarà 

l’aula d'estudi cada dimecres, de 17 
a 20h, al Centre Jove Túria per fer els 

deures, organitzar-te els estudis o 
preparar els exàmens.

organitza:

amb el suport de:

www.mislatajove.org mislatajove

GARANTIA JUVENIL
Busques treball? Aquesta iniciativa és per a jóvens 
entre 16 i 29 anys que no estiguen cursant estudis, 
formació ocupacional o no tinguen treball. Demana la 
teua cita prèvia al Centre Jove del Mercat i 
gestionarem la teua inscripció en la Garantia Juvenil.

AULA D’INFORMÀTICA
Hem renovat tots els ordinadors de l’aula del 
Centre Jove del Mercat per a que pugues 
utilitzar-los per a estudiar, buscar informació o 
comunicar-te. Al Centre Jove Túria disposem 
de dos PCs.

Unitat de prevenció 
comunitària en 
conductes addictives
La UPCCA és un servei municipal públic 
i gratuït per a la prevenció del consum 
de drogues que ofereix informació, 
assessorament i intervenció individualitzada, 
grupal o familiar. A més, també tracta l'ús inadequat/abús 
de les tecnologies de la informació i les xarxes socials i 
l’addició al tabac. Informa’t al Centre Jove del Mercat.

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL
Per a qualsevol consulta contacta amb nosaltres en l’horari 
d’atenció al públic i fent servir els següents canals:

info@mislatajove.org               672 368 102

               mislatajove www.mislatajove.org

Servei d'informació, 
orientació i assessorament 
sobre sexualitat, recursos 
anticonceptius i salut 
psicoafectiva. De dilluns a 
divendres, de 18 a 20h. 
Consulta els teus dubtes!

PRÉSTEC DE CÒMIC

CARNETS PER A VIATJAR
El carnet d’alberguista (juvenil, adult, familiar, grup 
juvenil i estranger) et permet allotjar-te en més de 
4.200 albergs de 60 països de tot el món. Els carnets 
internacionals d’estudiant, de professor i jove 
internacional permeten obtindre descomptes en 
museus, activitats culturals... 

TALLER “RAONS PER A DEIXAR DE FUMAR”

Gratuït. Més informació: 672 202 635 - upcca@mislata.es

2022
PER A JOVES

La informació és un plaer

Primavera Mislata XXIX

participa!

Narrativa en valencià - 500€ / Narrativa en castellà - 500€
Poesia en valencià - 500€ / Poesia en castellà - 500€
Premi a la millor obra d’autor/a de Mislata- 300€
Premi a l’autor/a més jove (entre 12 i 15 anys) - 300€
Premi Jurat Jove - 300€
i la publicació d’un llibre amb les obres guanyadores!

El termini de presentació �nalitza el 2 de juny.
Informa’t de les bases a: www.mislatajove.org

Cooltura
Jove
Sessions

SARAY CERRO 
Monòleg

Drama Queen és un estil de vida. Amb diverses 
anècdotes i reflexions sobre la vida adulta, les 

relacions i els mites de l'amor romàntic, Saray ens 
demostra que per molt patètic/a que et sentes, 
sempre pot ser pitjor: podries semblar-te a ella. 
Humor cínic i una mica brut, perquè riure d'una 

mateixa és el més sa… 

Divendres, 29 d’abril 19.30h. 
Centre Jove del Mercat.

Edat recomanada: majors de 12 anys

GAMING EXPERIENCE
Gaudeix d'estes dos jornades de videojocs amb tota mena de 
competicions i tornejos: LOL, Fornite, FIFA, Mario Kart, Clash Royale, 
Super Smash Bross, Brawl Stars, ... i molt més. 
Més informació i inscripcions: www.mislatajove.org

2 i 3 d’abril

Divendres, 8 d’abril, torna l'oci nocturn al Centre Jove 
del Mercat. Moltes activitats, diversió i sorpreses. 
Informació i inscripcions: www.mislatajove.org

HortaNeta 
Activitats de coneixement, conservació i 
millora del medi ambient a la comarca de 
l'Horta

Passejada pel barranc del 
Carraixet des de Moncada
Dissabte, 2 d’abril

Ruta de l’aigua de Quart de Poblet
Diumenge, 3 d’abril

Ruta botànica pel parc natural de 
l’Albufera i dunes costaneres
Dissabte, 9 d’abril

Creació d’un espai aquàtic a 
l’Hort de l’Animeta a Quart de 
Poblet 
Diumenge, 10 d’abril

Senderisme pel Vedat de Torrent 
Dissabte, 30 d’abril

Passeig per l'horta històrica 
d'Aldaia (guiat pel Tribunal del 
Comuner del Rollet de Gràcia) 
Dissabte, 14 de maig

Taller ambiental al Tancat de la 
Pipa a Catarroja 
Dissabte, 21 de maig

Ruta amb bici per les alqueries i 
les hortes d’Alaquàs, Xirivella i 
Picanya 
Dissabte, 4 de juny

Senderisme a la llum de la lluna al 
paratge El Tello de Picassent 
Divendres, 17 de juny

ENTRADA GRATUÏTA. Distribució anticipada per a públic jove (12-30 anys) dos setmanes abans 
de l’espectacle. Distribució per a públic general, la setmana de l’espectacle.

Al Centre Jove Túria tens còmics de tot 
tipus com ara "Ghost in the Sell", "Planeta 
Hulk", "300", "Arrugas", "Queer", "Mortadelo 
y Filemón" o "Superlópez". .

AULA D’ESTUDI

JOCS DE TAULA

4 de març - La Fallera Calavera
6 de maig - Virus
3 de juny - Exploding Kittens

Mira la llista de jocs a 
www.mislatajove.org. 
Vine al Centre Jove Túria i 
t’ensenyarem com jugar: 



ELS TALLERS MÉS JOVES
Per a joves de 12 a 16 anys

cursos i tallers formació per a
la dinamització
juvenil

INFORMACIÓ I
INSCRIPCIONS: 

Centre Jove del Mercat C/ Major, 36. Tel.: 963 990 340.
Centre Jove Túria C/ Túria, 13. Tel.: 963 837 141.

www.mislatajove.orgmislatajove 672 368 102

Començament i durada dels cursos: Tots els cursos i tallers començaran, cadascú en la data que pertoque, a partir del 28 de febrer.
Inscripció: fins al començament de l’activitat. La inscripció tindrà lloc als Centres Joves de Mislata. Els cursos només es faran si hi ha 10 persones 
inscrites. Els cursos i tallers s’adrecen a jóvens residents a Mislata de 12 a 30 anys (excepte als cursos i tallers que especifiquen edats concretes). La 
inscripció podrà ser presencial als Centres Joves, per telèfon i en línia. Es podrà inscriure la persona interessada o una altra persona de la mateixa 
unitat familiar. En el cas d’una persona menor d’edat, haurà de ser autoritzada pel seu tutor/a legal.
Inscripció per internet: pots fer la inscripció en els cursos i tallers per internet des de www.mislatajove.org .
Certificats: quan acabe cada curs o taller es lliurarà el corresponent certificat d’assistència. Per poder obtindre’l caldrà haver assistit, com a mínim, al 
80% de les sessions.

ST  !
COVID-19

P

MIRAR I MIRAR-SE EN XARXES SOCIALS - 
FOTOGRAFIA
Autoconcepte, autoimatge i autoestima en les xarxes socials. Hui la 
percepció de la realitat està influenciada per les imatges que 
consumim per xarxes socials. Atreveix-te a qüestionar i reflexionar 
sobre la teua pròpia mirada i construeix les teues imatges de 
manera conscient sense oblidar que aprendre fotografia és també 
eina de prevenció i d'oci accessible i saludable. Crearem un 
projecte fotogràfic artístic utilitzant el coneixement visual aprés, 
realitzant una immersió en l'art contemporani i la fotografia com a 
eina d'expressió personal.
Places: 15. Duració: 3h. Lloc: Centre Jove Mercat. Professorat: 
Andana Foto. Horari: de 17:30 a 20:30h. Data: divendres, 25 de 
març. Preu: 3,20€ per a joves de 16 a 19 anys/5,40€ per a joves de 
20 anys o més.

FRIDA EVERYWHERE - PINTURA
Per què és tan popular Frida Kahlo? Serà pels aspectes de la vida 
privada de l'artista, el seu esperit reivindicatiu, feminista i a favor 
de la llibertat sexual? Per la seua producció artística i llenguatge 
personal? Pel seu respecte a la cultura, simbologia i antropologia 
mexicanes? En aquest taller, ens acostarem a l’obra i biografia de 
Frida Kahlo per a, finalment, pintar la nostra pròpia interpretació 
dels seus icònics quadres.
Places: 15. Duració: 2h. Lloc: Centre Jove Mercat. Professorat: Pinta 
Valencia. Horari: de 18 a 20h. Data: dimarts, 5 abril. Preu: 3,20€ per 
a joves de 16 a 19 anys/5,40€ per a joves de 20 anys o més.

DISSENY CREATIU AMB CANVA
Canva és una aplicació de disseny gratuïta amb la qual pots crear 
molts dissenys de forma fàcil i ràpida. Aquesta eina facilitarà tant la 
creació de portades, pòsters o flyers per a esdeveniments, ajudarà 
a il·lustrar els treballs o fer currículums amb una imatge més 
cuidada. També permet crear material més atractiu per a les xarxes 
socials com històries i publicacions per a Instagram, Facebook o 
Twitter.
Places: 12. Duració: 4h. Lloc: Centre Jove Mercat. Professorat: 
Culturama. Horari: de 18 a 20h. Dates: dimecres 30 i dijous 31 de 
març. Preu: 3,20€ per a joves de 16 a 19 anys/5,40€ per a joves de 
20 anys o més.

EDUCADOR/A AMBIENTAL
Adquirir coneixements i competències en educació ambiental per 
a formar en valors, mitjançant metodologies d'ensenyament 
específiques de l'educació ambiental i poder així augmentar els 
recursos propis d'animació amb noves tècniques, dinàmiques i 
jocs.
Places: 15. Duració: 20h. Lloc: Centre Jove del Mercat. Professorat: 
Escola Oficial d’Animació Juvenil ACCENT. Horari: de 17 a 21h. 
Dates: 11, 16, 18, 23 i 25 de maig. Preu: 13,20€ per a joves de 16 a 
19 anys/21,80€ per a joves de 20 anys o més.

CURS DE VALENCIÀ - NIVELL C1
Adquirir un domini general i pràctic del valencià i, a més a més, 
preparar la realització de les proves d’avaluació de la Junta 
Qualificadora de Coneixements del Valencià de la Generalitat 
Valenciana.  
Places: 20. Duració: 60h. Lloc: Centre Sociocultural La Fàbrica. 
Professorat: Fundació Ausiàs March. Horari: de 17 a 19h. Data 
d’inici: dimecres 2 de març, els dilluns i els dimecres. Preu: 22€ per 
a joves de 12 a 19 anys/37€ per a joves de 20 anys o més.

MANIPULADOR/A D’ALIMENTS
El certificat de manipulador/a d'aliments és un requisit 
indispensable per a treballar en qualsevol lloc de treball relacionat 
amb la restauració col·lectiva (cambrer-a, monitor-a de menjador, 
educador-a...) i una eina indispensable per a aquelles persones 
que busquen treball i volen obrir-se pas en el difícil món laboral.
Places: 20. Duració: 4h. Lloc: Centre Jove Mercat. Professorat: Auca 
Projectes Educatius. Horari: de 17 a 21h. Data: dimecres, 9 de 
març. Preu: 3,20€ per a joves de 16 a 19 anys/5,40€ per a joves de 
20 anys o més.

CREA EL TEU TERRARI OBERT DE PLANTES
Crear terraris està a l'abast de tots i totes, és qüestió de donar curs a 
la imaginació i jugar amb totes les composicions possibles. En 
aquest taller aprendrem allò bàsic per a crear i mantindre un terrari 
obert de plantes crasses i suculentes, preparant el substrat, 
aprenent sobre aquest tipus de plantes i la seua cura, i gaudint en la 
seua creació.
Places: 12. Duració: 2h. Lloc: Centre Jove Túria. Professorat: Ginkgo 
educación. Horari: de 18 a 20h. Data: divendres, 11 de març.

PLAQUES ELECTRÒNIQUES AMB MICRO:BIT
En aquest taller treballaràs amb projectes definits per a practicar 
circuits. Micro:bit permet elaborar infinitat de projectes mecànics. És 
una computadora de butxaca que et mostra com el ‘software’ i el 
‘hardware’ funcionen junts. Té una pantalla de llum LED, botons, 
sensors i moltes característiques d'entrada/eixida que, en 
programar-se, li permeten interactuar amb tu i amb el món.
Places: 12. Duració: 7’5h. Lloc: Centre Jove Mercat. Professorat: 
Robots and kids. Horari: de 17:30 a 20h. Dates: 19, 20 i 21 d’abril. 

ESCRIPTURA CREATIVA
Es tracta d'un taller teòric i pràctic dissenyat per a iniciar-se en el 
món de l'escriptura com a mitjà d'expressió i de comunicació amb 
el món. Coneix diferents gèneres i practica tècniques i eines per a 
millorar la teua expressió escrita.
Places: 15. Duració: 8h. Lloc: Centre Jove Mercat. Professorat: 
BiblioCafé. Horari: de 18 a 20h. Dates: 17, 18, 24 i 25 de maig. 

la inscripció en els tallers més joves és gratuïta 

EDUCACIÓ EMOCIONAL – en línia
Aprén a aplicar a l’ensenyament els principis bàsics de la 
identificació i gestió emocional, planifica la formació en valors, 
utilitza recursos psicopedagògics d'educació emocional.
Places: 30. Duració: 30h. Professorat: Accent Escola d’Animadors. 
Curs en línia. Data d’inici: dilluns, 11 d’abril. Preu: gratuït.

CLAUS PER A MILLORAR LES ASSOCIACIONS
El bon funcionament d’una associació o col·lectiu parteix del 
plantejament previ que han de fer els seus integrants per a definir 
quina és la raó de ser que els motiva per a associar-se i quins canvis 
generals volen aconseguir amb les seues accions. Respondre a les 
preguntes qui som i on anem? què fem? amb qui ho fem? i com ho 
fem? Concretarà les línies generals del nostre projecte associatiu i 
ens facilitarà el disseny posterior de les nostres actuacions així com 
la seua gestió, seguiment i avaluació. En aquest taller aprendrem a 
planificar i organitzar les tasques d’una associació a partir de 
dinàmiques i recursos pràctics que ajudaran els i les participants a 
repensar, definir i sistematitzar la seua activitat.
Places: 12. Duració: 2h. Lloc: Centre Jove Túria. Professorat: 
Culturama. Horari: de 18 a 20h. Data: dimarts, 26 d’abril. Preu: gratuït.

FER REPORTATGE DE TV I DOCUMENTALS
Realitzem un enregistrament per a la tele! Coneixerem i posarem en 
pràctica les eines utilitzades en el procés d'investigació i redacció 
d'una notícia o guió per a TV. Ja saps, sempre mantenint un 
enfocament crític, entretingut i didàctic.
Places: 12 Duració: 9h. Lloc: Centre Jove Mercat. Professorat: 
Alejandro Portaz (director de cinema, actor i improvisador). Horari: de 
17 a 20h. Data: 27, 28, 29 d’abril. Preu: gratuït.


