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La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament 
de Sagunt conscient de la importància de 
l’oci estival en joves d’11 a 16 anys, ha 

programat les activitats següents:

ESTIU JOVE CASA DE PENYA

WEBSERIE CAMPUS

CAMPUS THE GOOD GAMER

CAMPUS MULTIMEDIA

CAMPUS MUSIC

www.aytosagunto.es
www.saguntjove.es 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

CASA DE LA JOVENTUT
C/Albalat, 1.

Tel: 96 265 58 80

CASAL JOVE 
C/Vent de Marinada, s/n. 
Tel. 96 268 34 39

PLACES
LIMITADES



Torn 1: Del 27 de juny a l’1 de juliol
Torn 2: Del 4 al 8 de juliol

Activitat d’educació ambiental destinada a realitzar 
activitats que donen conéixer els nostres aiguamolls a 
través de tallers i itineraris per la contornada de la 
Casa Penya.

· Destinataris: Xiques i xics d’entre 11 i 16 anys

· Lloc de realització: Centre Ambiental Casa Penya

· Matrícula: 32 €

· Inscripció: Fins al 23 de juny el primer torn 
  i fins al 30 de juny el segon.

· Destinataris: Xiques i xics d’entre 11 i 16 anys

· Lloc de realització: Casal Jove

· Matrícula: 32 €

· Inscripció: Fins al 27 de juny

Del 4 al 8 de juliol 
 
La webserie Campus es planteja com un espai en què 
les persones participants aprenguen a comunicar i 
experienciar les seues emocions així com a atendre a 
les emocions de les altres persones. El format de 
webserie suposa una ferramenta a través de la qual 
bolcar-les i  mostrar-les explícitament.

De l ‘11 al 17 de juliol
 
Campus format per tres especialitats 
(a triar una d’elles):

1. MANGETSU 2.0: aprén del manga i la cultura oriental.

2. YOUTUBE: vídeos, streaming i els seus secrets.

3. DISSENY DE VIDEOJOCS: creació en Unity. 

A més, podràs disfrutar de masterclass i tornejos de 
League of Legends i Hearthstone. Places reservades 
per als assistents del Campus. Excursió a la Dreamhack 
divendres 15 de juliol exclusiva per als assistents al 
Campus. Preu 12€. 

El Dissabte jugarem les finals, farem sortejos, fotos, 
portarem estands, farem streaming i molt més.

· Destinataris: Xiques i xics d’11 a 18 anys

· Lloc de realització: Casal Jove

· Matrícula: 24 €

· Inscripció: Fins al 7 de juliol

Del 18 al 25 de juliol
 
Campus on aprendràs a ser un/a periodista i els secrets 
que hi ha darrere i davant de la càmera de TV i la 
redacció d’un periòdic o ràdio. Gravar un espot, fer 
reportatges, redactar guions de curtmetratges seran 
algunes de les coses que podràs conéixer de primera 
mà. I no et perdes l’excursió a Levante  TV el divendres 
22 de juliol que inclou el Campus.

· Destinataris: Xiques i xics d’11 a 18 anys

· Lloc de realització: Casal Jove

· Matrícula: 32 €

· Inscripció: Fins al 13 de juliol

· Modalitats: Veu, guitarra, baix, bateria, DJ i rap

· Destinataris: Xiques i xics amb nocions musicals de       
  12 a 18 anys

· Lloc de realització: Casal Jove

· Matrícula: 32 €

· Inscripció: Fins al 20 de juliol

Del 25 al 29 de juliol
 
Joves músics, que vullguen estar en un ambient 
musical, on pots tocar amb altres jóvens, traure el 
màxim profit a l’instrument, descobrir els secrets dels 
grans músics i aprendre els trucs per a millorar com a 
músic/a: sonar millor, gravar, trobar concerts, aprendre 
a vendre’t com músic… 


