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· XERRADES SOBRE PREVENCIÓ D'ADDICCIONS

Empresa: Tot Animació S.L

Duració i horari: 1 hora per sessió. Les sessions es realitzaran en horari lectiu
però també es poden realitzar en horaris externs als centres.

Tipus de públic: 3r cicle primària, secundària i batxiller.

Descripció de l’activitat: Formació en prevenció de conductes addictives
enfocades a joves. Xerrades de forma presencial que busquen la participació de
la joventut, amb l’objectiu que contextualitzen, argumenten i convertisquen la
informació en coneixement.

Preu: Cal realitzar la consulta.

·  FIRA ORIENTA’T

Empresa: Tot Animació S.L

Duració i horari: 8h diàries en horari lectiu.

Tipus de públic: Alumnat de 4t ESO i 2º de Batxiller.

Descripció de l’activitat: Visites individualitzades en les quals es pretén:
1. Desenvolupen habilitats d'autoconeixement.
2. S'informen sobre les diferents opcions educatives i professionals.
3. Familiaritzar amb el món laboral i en emprendre una feina.
4. Ajudar perquè prenen les seues pròpies decisions de manera responsable i
coherent amb els seus interessos i motivacions.
5. Conèixer una nova eina interactiva mitjançant la qual orientant-se.

Preu: Consultar cost per dia d´activitat.
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· ESCOLA DE JOVES EMPRENEDORS EJE TEENS

Empresa: Escola de joves emprenedors

Duració i horari: 1 dia a la setmana, 2 h, durant 8 mesos, seguint el calendari
escolar en horari extraescolar.

Tipus de públic: Joves de 14 a 20 anys.

Descripció de l’activitat: Programa dissenyat per a millorar les competències
emprenedores i l’educació financera, mentre s’impulsa la ocupabilitat, el
desenvolupament personal, la motivació i les habilitats, capacitats i valors.

Preu: Cal realitzar la consulta.

· OLIMPÍADES D’EDUCACIÓ FINANCERA

Empresa: Escola de Joves Emprenedors

Duració i horari: 5 hores per centre educatiu de primària.

Tipus de públic: Xiquets/es de 4t, 5é i 6é de primària.

Descripció de l’activitat: Jornada educativa i lúdica on a través de jocs i
dinàmiques d’equip, aprenen sobre l’ús intel·ligent dels diners i el consum
responsable, mentre es promou el pensament crític i la tolerància a la frustració.

Preu: Cal realitzar la consulta.
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·  MAI – MÒDULS D’APRENENTATGE INTENSIU, I D’IMPACTE!

Empresa: Escola de Joves Emprenedors

Duració i horari: 3 tallers de 2 h + 1 esdeveniment.

Tipus de públic: Joves de 16 a 30 anys.

Descripció de l’activitat: Ofereix als/les joves ferramentes que necessiten per a
desenvolupar el seu potencial i desenvolupar-se amb èxit.

Observacions: Modalitat en línia (Ordinador, mòbil o tauleta tàctil amb connexió
a internet i aplicació de zoom) i presencial.

Preu: Cal realitzar la consulta.

· MENTORDAY

Empresa: Escola de Joves Emprenedors

Duració i horari: 1.30 h  de duració.

Tipus de públic: Joves de 16 a 25 anys.

Descripció de l’activitat: trobada virtual amb professionals de diferents
especialitats, especialment dissenyat perquè els joves puguen preguntar i saber
més sobre les seues activitats, facilitant la presa de decisions sobre el seu futur.

Observacions: Cal portàtil, tauleta tàctil o mòbil amb accés a internet i aplicació
de ZOOM.  Modalitat en línia i presencial.

Preu: A realitzar la consulta.
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· ALIMENTACIÓ CONSCIENT I HÀBITS SALUDABLES

Empresa: Tarambana Teatre. Cia. Sociocultural

Duració i horari: Sessions de matí o vesprada, duració a convenir.

Tipus de públic: Per a tots els públics. Inclou col·lectius de diversitat funcional.

Descripció de l’activitat: Partirem de crear un espai de diàleg on conéixer-nos,
després dedicarem diverses sessions a compartir aprenentatges sobre mètodes
culinaris juntament amb altres sessions més personals, on avaluar els nostres
hàbits de vida saludable. Tot açò mitjançant una metodologia dinàmica i
pràctica.

Observacions: Espai gran i en algunes sessions potser será necessari disposar
d’una cuina, però no és obligatori.

Preu: Depén de les hores i de la durada, preu aproximat 1512.5 € (IVA inclòs).

· EL QUE JO SENT, TAMBÉ ÉS IMPORTANT ‘’ASSERTIVITAT’’

Empresa: Lola Llopis Melis

Duració i horari: 1.50 h

Tipus de públic: Joves de 12 a 30 anys.

Descripció de l’activitat: Aprenem a expressar els nostres desitjos d’una
manera amable, franca, oberta, directa i adequada, aconseguint dir el que volem i
sentim sense atemptar contra els
altres. Pot ser en línia.

Material: Projector i altaveus

Preu: 70 € sense IVA
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· I TU, COM ET PARLES?

Empresa: Lola Llopis Melis

Duració i horari: 1.50 h

Tipus de públic: Joves de 12 a 30 anys.

Descripció de l’activitat: Quin llenguatge utilitzes al teu diàleg intern? Com ens
parlem i què ens diguem determina els nostres actes, i influeix en les nostres
emocions. Aprenem a fer servir un llenguatge intern en positiu i a detectar i
eliminar els “auto sabotatges”. Pot ser en línia.

Material: Projector i altaveus

Preu: 70 € sense IVA

· GESTIÓ DEL TEMPS

Empresa: Lola Llopis Melis

Duració i horari: 1.50 h

Tipus de públic: Joves de 12 a 30 anys.

Descripció de l’activitat: Planificar el temps que invertirem a cada cosa, és molt
important, però cal no oblidar que també ho és, agendar i planificar el nostre
temps d’oci i descans. Pot ser en línia.

Material: Projector i altaveus

Preu: 70 € sense IVA
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· EM CONEC I M’ESTIME, JO EM VALORE

Empresa: Lola Llopis Melis

Duració i horari: 1,50 h

Tipus de públic: Joves de 12 a 30 anys.

Descripció de l’activitat: Treballem l’autoestima i l'autoconeixement.
Quines són les meues fortaleses i debilitats. Cal avaluar qui som, quines són les
nostres qualitats, i quines són les que hem de treballar per tal de millorar-nos. Pot
ser en línia.

Material: Projector i altaveus

Preu: 70 € sense IVA

· L’AMISTAT I EL RESPECTE

Empresa: Lola Llopis Melis

Duració i horari: 1.50 h.

Tipus de públic: Joves de 12 a 30 anys.

Descripció de l’activitat: Com és una relació d’amistat sana? Quines coses són
les que m’uneixen als meus amics i amigues? Què NO accepte que em facen?
Com m’agrada que em tracten? Com cal tractar a la resta? Com és la meua
actitud? Pot ser en línia.

Material: Projector i altaveus.

Preu: 70 € sense IVA.
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· OBJECTIUS I MOTIVACIÓ

Empresa: Lola Llopis Melis

Duració i horari: 1.50 h.

Tipus de públic: Joves de 12 a 30 anys.

Descripció de l'activitat: Moltes vegades, fracassem en allò que ens proposem
perquè no hem definit ni planejat d'una manera correcta l'objectiu que volem
aconseguir. Una vegada que ja hem treballat sobre aquests aspectes, és
necessari treballar la motivació, per tal de poder superar dia a dia els obstacles
que anem trobant-nos i no desistir en allò que ens recomanem. Pot ser en línia.

Material: Projector i altaveus.

Preu: 140 € sense IVA.

· XARXES QUE UNEIXEN (INSTAGRAM INTERGENERACIONAL)

Empresa: Nacidos de la tierra

Duració i horari: Dues sessions d'1 hora.

Tipus de públic: Dirigit a públic de 12 a 30 anys. Grups de fins a 30 persones.

Descripció de l'activitat: Aquesta és una activitat pensada com un procés de
sensibilització i connexió intergeneracional a través d'Instagram, on els/les joves
connecten amb el seu entorn, amb la gent gran, el patrimoni i costums dels seus
municipis, creant publicacions on descriguin l'après donant-lo a conèixer a la
resta del món a través del perfil creat per a tal fi:
https://www.instagram.com/redesqueunen/ Presencial i en línia.

Observacions: Presencial: Aula amb taules i cadires, Projector i Wifi si pot ser,
Dispositiu mòbil o tauleta per a la cerca d'imatges i textos. Llibreta i bolígraf.
En línia: Ordinador, connexió a Internet, auriculars, llibreta i bolígraf. Tota la resta
de material és aportat per l'organització.

Preu: Sol·licitar pressupost personalitzat.
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· OLIMPIADES EMPRENEDORIA

Empresa: LA EJE

Duració i horari: 2 h.

Tipus de públic: Joves entre 12 i 30 anys.

Descripció de l’activitat: Els participants es divideixen en diferents equips per
superar diferents reptes. Jornada dissenyada per a desenvolupar el pensament
creatiu, el treball en equip i posar a prova les habilitats i capacitats
emprenedores.

Preu: Sol·licitar pressupost personalitzat.

· ENTENENT FÀCILMENT L’ECONOMIA DIÀRIA

Empresa: LA EJE

Duració i horari: 2 h.

Tipus de públic: Joves de 3r a 6xt de primària.

Descripció de l’activitat: Taller destinat a oferir nocions d'economia personal,
consum responsable i administració intel·ligent dels recursos en els xiquets en
edats escolars.

Preu: Sol·licitar pressupost personalitzat.
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· PSICODRAMA (RESOLDRE CONFLICTES PERSONALS I INTERPERSONALS)

Empresa: Creativa events i serveis

Duració i horari: 4 hores, es podria adaptar. En horari flexible.
Tipus de públic: Entre 6 i 15 persones (a partir de 16 anys) amb possibilitat de
adaptació entre els 12 i 15 anys.

Descripció de l'activitat: El psicodrama es un mètode de psicoteràpia en el qual
els usuaris actuen conforme a les seues vivències, enlloc de simplement parlar
d’elles. A traves d’açò podem treballar des de l’empatia i buscant la manera
d’afrontar les situacions de manera constructiva. S’adaptarà a l’edat i als casos
concrets que estan al dia a dia (assetjament, bullying, desigualtat,
problemàtiques diverses...) El taller seria desenvolupat per un actor i director de
teatre i un actor-psicòleg.

Observacions: Una sala preferiblement diàfana, cadires i llum.

Preu: 413,22 € + 86,78 €.
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· PARLEM DE XARXES

Empresa : Espai Calandra

Duració i horari: A elegir taller d’1h o 2h.

Tipus de públic: Públic adolescent.

Descripció de l’activitat: Taller en el qual reflexionarem sobre la realitat de les
xarxes socials i com han canviat la nostra forma de relacionar-nos. L’objectiu és
crear un espai de diàleg col·lectiu per analitzar els usos que fem de les noves
tecnologies, l’autopercepció i els estereotips. Possibilitat de realitzar-ho en
modalitat en línea. Es necessita un espai amb ordinador, projector, so i connexió
a internet.

Preu: Sessió 1h: 150 €  –  Sessió 2h: 230 €.

· TALLER PREVENCIÓ VIOLÈNCIA DE GÈNERE, MELISA RUIZ

Empresa: Melisa Ruiz López

Duració i horari: 2 sessions d'1h. Principalment a desenvolupar en horari lectiu.

Tipus de públic: Població adolescent a partir de 3r d'ESO a batxiller i FPB.

Descripció de l’activitat: Treballem amb una metodologia participativa i atenent
els seus codis generacionals i la intel·ligència emocional, les causes que originen
la violència de gènere i desmuntem els mites que la sustenten, principalment el
de l'amor romàntic, el porno masclista, les xarxes socials i la cultura del risc.

Materials: Pissarra, projector, ordinador, altaveus i cadires.

Preu: 85 €/h i 170 € el grup/taller complet de dos sessions.
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· HERSTORY: NOSALTRES TAMBÉ FEM LA HISTÒRIA

Empresa: Espai Calandra

Duració i horari: Duració del taller: 2 h.

Tipus de públic: Públic adolescent.

Descripció de l’activitat: Taller sobre la història i les aportacions de les dones
que falten en el nostre imaginari social i cultural. Compartim les històries de
dones rellevants del nostre municipi i de l’entorn, de manera pràctica mitjançant
la representació gràfica, collage, dibuixos, etc. Possibilitat de realitzar-ho en
modalitat en línea, adaptant el taller.

Materials: Cal un espai amb ordinador, projector, so i connexió a internet.
Material papereria (cartolines, retoladors, revistes, etc.)

Preu: Sessió de 2 h: 230 € (Desplaçament, material i el 21% no inclòs).

· ERA UNA JOVE PROMETEDORA…

Empresa: Espai Calandra

Duració i horari: 2 h.

Tipus de públic: Públic adolescent, a partir de 14 o 15 anys.

Descripció de l'activitat: Un grup de persones. Una agressió masclista.
Una frase: Era una jove prometedora... Qui és qui? Quin paper juga cadascú?
Treballem la prevenció de la violència masclista mitjançant l'autoconsciència i el
rol-playing grupal en un taller inspirat en la pel·lícula "Promising young woman".
Possibilitat de realitzar-ho en modalitat en línia, si bé es recomana presencialitat.

Observacions: Espai amb ordinador, projector, so i connexió a internet.

Preu: Sessió 2 h - 230 €, desplaçament i IVA no inclòs.
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· XERRADA  “DE DISNEY A 3 MSC"

Empresa: Melisa Ruiz López

Duració i horari: 2 hores i es desenvolupa en horari de vesprada no lectiu.

Tipus de públic: Adolescents (14 anys) i joves (fins a 35).

Descripció de l’activitat: Es tracta d'una xerrada participativa en la qual,
analitzem els discursos hegemònics que ens han estat inculcats a través dels
diferents canals, música, televisió, xarxes socials, etc. Facilitarem eines per a
desmuntar part del sistema que ens està fent “sofrir per amor” i adaptar la nostra
sexualitat a una única mirada.

Materials: Projector, altaveu, sala, ordinador i seients per a les persones
participants.

Preu: 400 €, 15% IRPF (60€), TOTAL xerrada 340 €

· FORA DE JOC, PROJECTE DE MASCULINITATS ALTERNATIVES PER A
JOVES I ADOLESCENTS

Empresa: Melisa Ruiz López

Duració i horari: La duració és de 3 hores.

Tipus de públic: El públic adolescent, des de tercer de secundària.

Descripció de l’activitat: Visualització del documental “Repte de Madrid a
Enguera”, deu maratons en set dies amb una narrativa des d'una perspectiva de
gènere amb dinàmiques participatives en format debat i exercicis vivencials
atenent la ment, el cos i les emocions mitjançant un feedback posterior a través
d'Instagram.

Preu: Base Imposable 500 € / sessió. No incloses despeses de desplaçament
en cas de trasllat de més de 20 minuts de distància. No incloses dietes i
allotjament en cas que es precisara.
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·  TALLER SEXUALITAT I AFECTIVITAT

Empresa: Maria Buigues

Duració i horari: 4 h. Es pot desenvolupar en qualsevol moment del dia.

Tipus de públic: Públic infantil, adolescent i joves amb un grup a partir de 5 pax.

Descripció de l’activitat: Aquest programa pretén sembrar conductes sanes i
responsables en l’àrea afectiva i sexual. Conéixer el seu cos i com funciona. A
més de la creació de relacions amb el seu entorn, amics, parelles, que al mateix
temps promoga el seu benestar i optimitze el seu desenvolupament evolutiu. Tot
això a través de l’adquisició de coneixements i la potenciació d’habilitats socials.

Observacions: Sala diàfana amb projector.

Preu: Total  200,00 € + Iva (21%) 42,00 € = 242,00 €

· EDUCACIÓ PER LA IGUALTAT

Empresa: Maria Buigues

Duració i horari: 4h. Es pot desenvolupar en qualsevol moment del dia.

Tipus de públic: El taller pot anar adreçat tant a públic infantil com adolescent i
joves amb un grup a partir de 5 persones.

Descripció de l’activitat: Amb aquest programa es pretén fomentar les
relacions igualitàries i promoure la presa de consciència davant la necessitat de
convivència i concòrdia de gènere per prevenir situacions de violència.

Observacions: Sala diàfana amb projector. Es pot adaptar a modalitat en línia .

Preu: Total  200,00€ + Iva (21%)42,00€ = 242,00€
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· TALLER INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Empresa : Maria Buigues

Duració i horari: 6 sessions d’una hora i mitja.

Tipus de públic: Qualsevol tipus d’alumnat, tan infantil, adolescent o joves fins a
30 anys. El nombre mínim d’assistents és de 6 persones.

Descripció de l’activitat: Aquest taller pretén dotar a l’alumnat de coneixement i
consciència cap a les nostres emocions, i la importància que representen en les
nostres vides i que siguen capaços d’aprendre i desenvolupar habilitats i
competències que els permetran establir relacions més sanes i gratificants. Es
pot adaptar a la modalitat en línia.

Observacions: Sala diàfana i amb possibilitat de projectar.

Preu: Total  360,00€ + Iva (21%) 75,60€. = 435,60€

· PROGRAMA D'EDUCACIÓ SEXUAL

Empresa: La Naturadora, s.l

Duració i horari: El programa es compon de quatre sessions d’1h 15’ cadascuna
d’ella.

Tipus de públic: Màxim 25 persones per taller. Va dirigit a alumnat a partir de 3r
d’ESO.

Descripció de l’activitat: L'educació sexual de qualitat és imprescindible per a
fomentar l'autoestima i la sexualitat positiva dels i de les joves. Amb aquesta
idea de partida, hem creat un programa educatiu que garantisca l'accés als
recursos i la informació que responen als dubtes i els interessos de l'alumnat
sobre la sexualitat.

Materials: projector, so, ordinador, taules.

Preu: Programes de tallers sencers: 90 € x taller solt. Preu diferent a partir de la
programació de més d’un taller al dia.
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· PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Empresa: La Naturadora, s.l

Duració i horari: El programa es compon de quatre sessions d’1 h 15’
cadascuna d’ella.

Tipus de públic: Va dirigit a alumnat a partir de 1r d’ESO. Màxim 25 persones per
taller.

Descripció de l’activitat: Entrem als instituts amb programes de prevenció amb
la intenció de desvetllar les violències de baixa intensitat, protegir a les xiques
adolescents de possibles relacions de violències de gènere, detectar mites,
prejudicis i discriminacions dins de la societat, promoure valors d’igualtat, etc.

Materials: projector, so, ordinador, taules.

Preu: Programes de tallers sencers: 90 € x taller solt. Preu diferent a partir de la
programació de més d’un taller al dia.

· TUTTY, UN JOC DE FAMÍLIES DIVERSES

Empresa: La Naturadora, s.l

Duració i horari: Un taller i material coeducatiu d’1 h 15’.

Tipus de públic: Màxim 25 pax per taller, dirigit a alumnat de 5é i 6é de primària.

Descripció de l’activitat: Jocs de cartes sobre diversitats familiars. Tutty és un
joc de cartes que promou el respecte a la diversitat afectiva, sexual i familiar,
oferint models alternatius de convivència. Sobretot, pretén que xiquets i xiquetes
aprenguen que les relacions familiars es funden en l’estima, la cura i el respecte.

Materials: projector, so, ordinador, taules, paquet de Tutty. Guia didàctica del
projecte. 105€

Preu: Programes de tallers sencers: 90 € x taller solt. Preu diferent a partir de la
programació de més d’un taller al dia.
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· TALLERS DE COEDUCACIÓ PER A PRIMÀRIA

Empresa : La Naturadora, s.l

Tipus de públic: Dirigit a alumnat d’infantil fins 6é. Màxim 25 pax.

Descripció de l’activitat: En els espais de coeducació reconeixem la diversitat i
la celebrem. Per donar la possibilitat que l'alumnat d'infantil i de primària puga
aprendre a viure en igualtat, creem tallers a les aules. S'engeguen processos
d'aprenentatge, de reflexió, de decisió i de debat, a través del joc.

Materials: Per als tallers: projector, so, ordinador, taules.

Preu: Programes de tallers sencers: 90 € x taller solt. Preu diferent a partir de la
programació de més d’un taller al dia.

· LA PERRUCA DE LUCA

Empresa: La Naturadora, s.l

Tipus de públic: Infantil, 1º i 2º de primària. Màxim 50 alumnes.

Descripció de l’activitat: La Perruca de Luca, és un conte per a gent valenta i un
projecte de coeducació que té com a objectiu eliminar els estereotips i prejudicis
adscrits al sexe. Luca és un tipus especial, amb només quatre anys es va
enfrontar a superherois i princeses per a  defensar la seua perruca blava.
Perquè, qui decideix el que és femení i el que és masculí? Luca es va atrevir a
qüestionar les normes que altres van construir per a ell; es va enfrontar al món,
el seu món, el nostre món, i ens va demostrar que mai no és no massa prompte
ni massa tard per  a lluitar contra les coses absurdes de la vida.

Materials: Material didàctic per a treballar a l’aula. 105 €.

Preu: Contacontes: 200 €.
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· STORIES SENSE FILTRES.

Empresa: La Naturadora s.l

Duració i horari: Tres sessions d’1h 15’ cadascuna d’ella.

Tipus de públic: Màxim 25 persones per taller. Enfocat a l’alumnat d’ESO.

Descripció de l’activitat: El programa “Stories sense filtres”, té com a objectiu
abordar la prevenció de la violència de gènere. Es basa en un material
audiovisual inèdit, produït per a treballar a les aules. Els tallers conviden a
reflexionar sobre situacions i identificar les violències masclistes. Les dos
premisses fonamentals són: l’atractiu de les activitats i la perspectiva feminista,
convidant a l’alumnat a desenvolupar actituds crítiques amb els rols de gènere.

Materials: Cal projector, so i ordinador.

Preu: Programa sencer (tres sessions per grup, 90 € x taller) 270 €

· PUNTS VIOLETA

Empresa: Grupo Tot

Duració i horari: 4 h.

Tipus de públic: Tota la població

Descripció de l’activitat: Acció preventiva amb la població en general. Informar i
fer difusió de la ubicació del Punt Violeta. Sensibilitzar a les persones que
acudisquen a les festes. Detectar situacions, zones o punts de perill en la
població. Seguidament fer l’acció d’atenció, assessorament, seguiment i
avaluació.

Observacions: Cost inclou 2 informadors/es, Material necessari per al
desenvolupament de les activitats: 1 carpa de 3x3, 1 taula plegable i 1 estovalla.

Preu: 345 €
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· TIKTOKEJANT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Empresa: Calandra

Duració i horari: 2 h.

Tipus de públic: Públic jove, entre 12 i 16 anys.

Descripció de l’activitat: Tiktokejant contra la violència de gènere, té com a
finalitat la creació d’un projecte per a treballar la prevenció de la violència de
gènere. El projecte permet, després de la realització de la sessió on s’aborden
conceptes d’igualtat i de violències masclistes, treballar per grups en la creació
del guió diverses peces audiovisuals curtes, a l’estil dels vídeos realitzats en la
xarxa social. TikTok, que versaran sobre la prevenció de la violència de gènere,
utilitzant els codis i formats utilitzats pel mateix alumnat. Possibilitat de dur a
terme en modalitat en línea, adaptant el taller, si bé es recomana presencialitat
per la natura del taller.

Observacions: Espai amb ordinador, projector, so i connexió a internet. Espai
que permeta el treball en grups i moviment de les persones participants.

Preu: Sessió 2 h - 230 €

· FEM NOSTRE EL POBLE

Empresa: Calandra

Duració i horari: 2 h.

Tipus de públic: Públic adolescent femení.

Descripció de l’activitat: Taller no mixt, només per a dones. Primera sessió
d’empoderament en grup, parlem de les inseguretats que ens afecten quan
caminem pels carrers, també a la nit. Parlem de violències i ens fem conscients
de les nostres opressions. A la segona sessió caminem juntes pels llocs que ens
fan sentir inseguretat, i els marquem, i els fem nostres.

Observacions: Necessitats detectades per a fer l’activitat: Espai exterior obert,
il·luminació suficient per a treballar en grup. Material de projecció si fora possible,
però no és imprescindible (ordinador, projector, so), materials de papereria.

Preu: 240 € preu orientatiu.

21



22



· FELIP BUIGUES - DINÀMIQUES GRUPALS

Empresa: FELIP BUIGUES MONFORT

Duració i horari: 1 hora per sessió/setmana. Les sessions es realitzaran en
horari de vesprades durant un curs acadèmic.

Tipus de públic: Dinàmiques per a joves de 12-18 anys i de 3 a 5 persones/grup.

Descripció de l’activitat: Dinàmiques grupals d’expressió verbal, corporal i
emocional; exercicis de relaxació; exercicis d'integració grupal entre altres.

Preu: Preus per classe: Base 8,26 €, IVA: 1,74 €, TOTAL: 10 €
Preus mensuals (4 classes): Base 33,06 €, IVA: 6,94 €, TOTAL: 40 €

· TARAMBANA TEATRE- EXPRESSIÓ CORPORAL I VOCAL, COMUNICATIVA

Empresa : TARAMBANA TEATRE. CIA. SOCIOCULTURAL

Duració i horari:Es recomana com a mínim un mes i màxim un curs escolar.
Sessions de matí o de vesprada.

Tipus de públic: Taller dirigit a joves i grups amb diversitat funcional.

Descripció de l’activitat: Tècniques i exercicis extretes del teatre, l´oratòria, el
coaching, el desenvolupament personal i la PNL: programació neurolingüística.
Es treballarà el cos expressiu i es posarà especial atenció a la veu.

Observacions: Espai gran.

Preu: 1250 base + 262.5 iva, total de 1512.5 €. Sol·licitar pressupost
personalitzat.
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· TARAMBANA TEATRE- TALLER (O ESCOLA) DE TEATRE, IMPROVISACIÓ I
EXPRESSIÓ

Empresa : TARAMBANA TEATRE. CIA. SOCIOCULTURAL

Duració i horari: Es recomana com a mínim un mes i màxim un curs escolar.
Sessions de matí o de vesprada.

Tipus de públic: Taller dirigit a joves i també a grups amb diversitat funcional.

Descripció de l’activitat: Àmplia programació d´objectius, adaptats als alumnes,
que utilitza el teatre com a eina educativa, amb exercicis d'expressió corporal,
estimulació sensorial o improvisació.
Objectius:

1. Desenvolupar les capacitats comunicatives de l’alumnat.
2. Aprendre hàbits de gestió personal i fomentar bones relacions socials.
3. Recuperar la proximitat social .
4. Apreciar la cultura, tradició i les arts.
5. Experimentar, créixer, imaginar, divertir-se, permetre's ser un altre.

Observacions: Espai gran i disponibilitat d'horaris ampliables per possible
extensió de l´activitat.

Preu: Depenent de les hores i duració 1250 base + 262,5 iva, total de 1512,5 €.
Sol·licitar pressupost personalitzat.
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· RUTA DE SENDERISME INTERPRETATIU

Empresa: Endèmica Natura

Duració i horari: 2 h. De matí o de vesprada.

Descripció de l’activitat: Ruta de senderisme interpretatiu. Identifiquem la fauna
i la flora de les nostres muntanyes. La dificultat, duració i continguts s’adapten al
grup. Segons l’estació i l’itinerari descobrim diferents rastres de mamífers i aus,
plantes silvestres mengívoles i fruites del bosc mediterrani.

Observacions: Calçat adequat i aigua, càmera/ mòbil, gorra esmorzar.

Preu: preu per a 2-9 persones = 90 €+21% IVA
preu per grups mínim 10 persones = 8 € /pax + 21%IVA

· AGROTURISME

Empresa : Endèmica Natura

Duració i horari: 2 h 30’’. De matí o de vesprada. Al riurau de la Seniola (Xàbia)

Descripció de l’activitat: Ens trobem al riurau de la Seniola (Xàbia), als peus del
Montgó per a visitar els camps de cultiu que l’envolten. Accedim al bancal per a
identificar plantes silvestres mengívoles i recol·lectem segons la temporada
diferents verdures. Depenent de l’horari escollit, oferim tradicionals esmorzars o
berenar-sopar amb productes acabats de collir pels participants i les
participants de l’experiència agroturística.

Preu: 25 € +21 % IVA.
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· TALLER PLANTES SILVESTRES COMESTIBLES

Empresa : Endèmica Natura

Duració i horari: 1 h 30’’. Entre setmana. Els caps de setmana demanar
disponibilitat prèvia.

Descripció de l’activitat: Descobrim quines plantes són mengívoles i
comestibles, aprenem tècniques de recol·lecció, com diferenciar-les d’espècies
tòxiques o si estan protegides. Parle d’etnobotànica, curiositats, usos i receptes. I
tot això ho fem mentre realitzem breus rutes o sessions teòrico-pràctiques.

Observacions: L’activitat es pot adaptar i dissenyar per a qualsevol espai on
trobem camps de cultiu i/o zones rurals. Cal dur: calçat adequat i aigua, càmera
fotogràfica i mòbil, gorra i esmorzar, i un bloc de notes.

Preu: 98€+21%IVA.

· TALLER DE CIANOTIPIA

Empresa: Endèmica Natura

Duració i horari: 45’’.

Tipus de públic: Tots els públics, entre 5 i 10 participants.

Descripció de l’activitat: Amb aquesta tècnia fotogràfica aconseguim deixar
una còpia negativa de les siluetes de plantes i flors del nostre entorn en color
blau cian gràcies  a la llum del sol.

Observacions: L’activitat s’ha de dur a terme en horari diürn, nosaltres
proporcionem tot el material necessari. Es pot realitzar Al Riurau de la Seniola
(Xàbia) i també és possible realitzar-lo a demanda en qualsevol espai obert.

Preu: preu per persona 8 €+21%IVA.
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· HERBES SILVESTRES COMESTIBLES

Empresa: Endèmica Natura

Duració i horari: Activitat de matí o vesprada. Duració 3 h aprox.

Tipus de públic: Totes les edats.

Descripció de l’activitat: Introducció, ruta interpretativa i taller d’identificació
Fem una volta pel municipi i trobem segons l’època de l’any diferents espècies
silvestres que es poden menjar. Aprenem a identificar, diferenciar i recol·lectar de
forma respectuosa.

Observacions: Es necessita un espai lliure de tòxics i on es respecten les herbes
silvestres. Segons l’estació, si fa molt de fred o calor es pot realitzar la
introducció i el taller en un espai més resguardat.

Preu: 200 preu orientatiu.

· RUTA NOCTURNA

Empresa : Endèmica Natura

Duració i horari: Des del capvespre fins a la mitjanit. De 19 h a 23 h aprox. o de
21 a 00:30 h aprox.

Tipus de públic: Adaptat per a totes les edats, els menors de 12 anys deuen
estar acompanyats.

Descripció de l’activitat: Les nits ofereixen refugi per a molta fauna que espera
l’obscuritat per a buscar aliment i explorar el territori, amb les rutes nocturnes
aprenem a moure’ns de nit i descobrim amb qui compartim hàbitat.
Les càmeres de fototrampeig ens permeten conéixer qui són els nostres veïns

Observacions: Llanternes o frontals per als participants. Màxim 30 participants
per grup .

Preu: 250 € orientatiu.
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· UN BON ÚS DEL PLÀSTIC

Empresa: Plàstic preciós La Safor

Duració i horari: 1h 15’’.

Tipus de públic: A partir de 10 anys. Màxim 24 participants.

Descripció de l’activitat: Taller on els participants poden conèixer de primera
mà la importància de fer un bon ús del plàstic i entendre les accions que no es
poden dur a terme per a reduir la problemàtica d’aquest material. També
experimentem per a crear un producte amb plàstics reciclats, px un clauer. Cada
assistent s’endurà un exemplar com a record del taller.

Observacions: Es realitzarà en un lloc tancat, a poder ser proveït de projector.

Preu: 450 €.

· LLARGA VIDA AL PLÀSTIC

Empresa: Plàstic preciós La Safor

Duració i horari: 2 tallers a diferents grups amb una duració d’1 hora i 15 minuts
cada.

Tipus de públic: A partir de 10 anys, més menuts acompanyats d’un adult
El nombre de participants en el taller dependrà del que establisquen les mesures
de seguretat en el moment de la seua realització.

Descripció de l’activitat: Un taller on els participants podran conéixer de primera
mà la importància de fer un bon ús del plàstic i entendre les accions que es
poden dur a terme per a reduir la problemàtica d’aquest material.
Mentre expliquem, acompanyarem en la creació d’un objecte fet amb plàstic
reciclat. En aquesta acció les persones assistents participaran en tot el procés de
producció d'un clauer a partir de residu plàstic. Cada assistent s’emportarà
aquest objecte a casa com a record del taller.

Observacions: És necessari un espai amb un punt de llum i una carpa o espai
tancat per acomodar als participants i les màquines durant l'explicació.

Preu: 400 €.
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· RECICLANT EN 3D

Empresa: Plàstic preciós La Safor

Duració i horari: 1 taller amb una duració d’1 hora.

Tipus de públic: A partir de 10 anys, màxim 24 participants.

Descripció de l’activitat: En aquest taller portarem una impressora 3D i una
màquina que fabrica filament 3D reciclat a partir de botelles de plàstic.
Fabricarem filament i imprimirem una peça amb el filament reciclat. Després els
participants utilitzaran bolígrafs d'impressió 3D per a imprimir diferents formes
geomètriques que acabaran unint per a fer una peça en conjunt més gran.

Observacions: És necessari un espai per a acomodar als participants i les
màquines durant l'explicació.

Preu: 400 €

· VIGILANT ELS RIUS: AVALUANT L’ESTAT DE SALUT

Empresa: VERD Consultoria Ambiental

Duració i horari: 2-3h. Preferentment de matí.

Tipus de públic: Per a totes les edats. Grups de 20 -25 participants.

Descripció de l’activitat: Descobrirem els secrets que amaguen els rius i els
seus barrancs, la seva biodiversitat i les funcions que ofereixen a l’ésser humà.
Actuarem com a metges dels rius per conéixer l’estat de salut en què aquest es
troben mitjançant l’anàlisi de les seves aigües així com la flora i fauna del tram a
avaluar.

Preu: 170€+37,5 IVA= 207,5 €.
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· TALLER DE RECICLATGE I GESTIÓ DE RESIDUS

Empresa: VERD Consultoria Ambiental

Duració i horari: 2-3h. Preferentment de matí.

Tipus de públic: Per a totes les edats. Grups de 20 -25 participants.

Descripció de l’activitat: Activitat per a explicar la problemàtica actual derivada
de l’augment de la producció de residus. Descobrirem el concepte de
“basuraleza” i observarem el problema in situ. Conscienciació al voltant de la
necessitat de reciclar, reduir i reutilitzar. Aprendrem a reciclar correctament
mitjançant jocs i preguntes.

Preu: 130 €+27,3 IVA= 157,3 €

·TALLER DE RASTREIG DE FAUNA AUTÒCTONA

Empresa : VERD Consultoria Ambiental

Duració i horari: 2-3h. Preferentment de matí.

Tipus de públic: Per a totes les edats. Grups de 20 -25 participants.

Descripció de l’activitat: Activitat per a adquirir tècniques de seguiment de la
fauna seguint pistes i petjades que els animals deixen a la natura i interpretant el
seu significat. Descobrirem fauna també a simple vista i analitzarem la riquesa
dels espais naturals.

Preu: 170€+37,5 IVA= 207,5 €
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· TALLER D’ESPÈCIES EXÒTIQUES

Empresa : VERD Consultoria Ambiental

Duració i horari: 2-3h. Preferentment de matí.

Tipus de públic: Per a totes les edats. Grups de 20 -25 participants.

Descripció de l’activitat: Aprendrem què és una espècie exòtica, quines són les
amenaces que suposen per a la natura i quines accions podem fer per a evitar la
seva introducció i propagació. Distinguirem les diferents espècies exòtiques que
tenim al nostre voltant. Posarem el nostre granet de sorra per buscar una solució
a aquest problema ambiental.

Preu: 170 €+37,5IVA= 207,5 €.

· TALLER DE BOTÀNICA I USOS TRADICIONALS DE LES  PLANTES

Empresa : VERD Consultoria Ambiental

Duració i horari: 2-3 h. Preferentment de matí.

Tipus de públic: Per a totes les edats. Grups de 20 -25 participants.

Descripció de l’activitat: Coneixerem la diversitat d’espècies de plantes del
nostre entorn, a diferenciar-les i identificar curiositats i les utilitats. Diferenciarem
les principals famílies de plantes, recollirem fulles, fruits, semilles i prepararem
impressions botàniques.

Preu: 170 €+37,5 IVA = 207,5 €
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· APICULTURA EN SEGÀRIA, EL SERRALET DE SEGÀRIA

Empresa: Carles Gàvila Ferrando

Duració i horari: L'activitat té una duració de 2 h aproximadament. L'activitat es
desenvoluparà pel matí la major part de l'any menys en estiu que es realitzarà a
la vesprada.

Tipus de públic: Tota mena de públics des de 4 anys sense limitació d'edat. No
hi ha mínim.

Descripció de l’activitat: Arribada a l'apiari situat al cor de la Serra de Segària, on
podreu contemplar les seues meravelloses vistes. Presentació del treball que du
a terme l'apicultor i els instruments que utilitza, com s'elabora i extreu la mel, la
seua importància per al medi ambient. Per últim, farem una degustació de tots
els tipus de mel que fem nosaltres i també dels penals de mel 100% natural.

Observacions: Nosaltres facilitem el material necessari per a dur a terme
l'activitat. L'única recomanació és que porten calçat de muntanya o calçat
esportiu.

Preu: Base:  12,40.€   Iva: 2,60.€
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 · ESCAPE ROOM 1 SALA

Empresa: EVENTOS LZD

Duració i horari: 5 hores.

Tipus de públic: A partir de 12 anys, de 4 a 6 jugadors.

Descripció de l’activitat: Escape Room d'una sala, temes: Harry Potter,
Laboratori, Sherlock, Pirates, Casa Encantada, Armageddon.

Observacions: Sala de mínim 15-20 metres quadrats.

Preu: 1900 + IVA.

 · ESCAPE ROOM MULTISALES

Empresa: EVENTOS LZD

Duració i horari: 5 hores.

Tipus de públic: A partir de 12 anys, de 4 a 6 jugadors.

Descripció de l’activitat: temàtic amb actors interactuant i diverses sales. Saw,
La casa de papel, zombies, circ del terror, La Purga i Rescate en Howards.

Observacions: Vàries sales juntes.

Preu: 2900 + IVA.

 · ESCAPE ROOM VIRTUAL EN LÍNEA

Empresa: EVENTOS LZD

Tipus de públic: A partir de 12 anys.

Descripció de l’activitat: Cerca del coronel, Pacient Zero, Dona en el temps,
Reina roja, Nadal, Grinch, etc.

Preu: 1350 + IVA.
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 · ESCOLA DE JOVES EMPRENEDORS EJE TEENS

Empresa: LA EJE

Duració: 1 dia setmana, 2 h, 8 mesos, en període escolar i horari extraescolar.

Tipus de públic: Joves entre 14 i 20 anys.

Descripció de l’activitat: programa dissenyat per a desenvolupar les habilitats,
competències i valors que els joves necessiten en l'era digital, fent ús de les
noves tecnologies.

Observacions: En línia, ordinador, tauleta tàctil o mòbil, wifi i l'aplicació zoom.

Preu: Taller escape room en línia per a captació 150 € cost taller.

· ESCAPE ROOM EMPRENEDORS

Empresa: LA EJE

Duració i horari: 1 h.

Tipus de públic: Joves entre 12 i 30 anys.

Descripció de l'activitat: Taller i joc educatiu per a ensenyar i posar en pràctica
els valors i habilitats de la persona emprenedora, consisteix a superar reptes fins
a arribar al teu destí.

Observacions: En línia, ordinador, tauleta tàctil o mòbil, wifi i aplicació zoom.
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· ESCAPE GARDEN

Empresa: ENDÈMICA NATURA

Duració i horari: 1 h 30.

Tipus de públic: Tots els públics. Màxim 10 participants. Els menors han de
jugar acompanyats d’un adult.

Descripció de l’activitat: Escape room a l’aire lliure al Jardí de l’Albarda.
Temàtiques disponibles inspirades en personatges de la Marina Alta: Al-Azraq i el
tresor d’Aixa ens trasllada al S.XIII, o Josep de la Tona i el robatori de Benimassot
ens traslladen al S.XIX. Troba les pistes per a escapar abans dels 60 minuts!

Preu: Per a 2-10 pax = 56 € + 21% IVA – 15% retenció = 60 € PVP

· CORRETERES

Empresa: FACTORIA D’IDEES I CREACIONS

Duració i horari: 48 persones cada 10 hores, dues sessions de 5 h cadascuna,
grups de 6 cada 75 min.

Tipus de públic: l’activitat està recomanada per a joves de més de 12 anys,
encara que també pot destinar-se a àmbit infantil sempre que siga acompanyat
per adults (àmbit familiar)

Descripció de l’activitat: Correteres és la primera sala d'escapament dins d'una
habitació mòbil del territori valencià. És una sala que es troba dins d'un autobús,
amb la facilitat de poder portar a qualsevol punt del territori. La sala disposa
d'aire condicionat, escales d'accés, accés a persones amb diversitat funcional,
circuit de vigilància amb càmera i so, perquè el director/a supervise i done pistes
i guie si és necessari.

Observacions: Espai lliure d’obstacles per al muntatge del bus i 4 endolls de 220
V i 5000 W.

Preu: 2900 € +IVA
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· PLAY CUBE

Empresa: GRUP TOT

Duració i horari: 1,30 o 3 h.

Tipus de públic: De 10 a 30 anys.

Descripció de l’activitat: Inspirat en la idea de “Escape Room”. Es tracta d'una
activitat grupal on posar en pràctica cos i ment dins d'una carpa, amb la finalitat
de resoldre un enigma a través de dinàmiques, jocs de lògica i activitats
cooperatives. Cadascun dels jocs, estarà ambientat en un escenari i amb un fil
conductor diferent, concorde a la temàtica triada. A més, durant el seu
desenvolupament estarà present un monitor/a per a ajudar a conduir la
dinàmica.

Observacions: Adaptat a l'edat dels i les participants.

Preu: 1,5 h. 545 € / 3 h. 665 € (IVA no inclòs)

 · CASA O PASSATGE DEL TERROR

Empresa: EVENTOS LZD

Duració i horari: 4-5 hores.

Tipus de públic: A partir de 12 anys.

Descripció de l’activitat: Passatge del terror.

Observacions: Espai per a decorar.

Preu: 2900 + IVA (Dia Halloween 500€ més)
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· GYMNKANA DE ROL EN VIU NIT ZOMBI

Empresa: EVENTOS LZD

Duració i horari: 5 hores.

Tipus de públic: A partir de 12 anys.

Descripció de l’activitat: Nit zombi.

Observacions: Espais municipals diferents per a les proves.

Preu: 5500 + IVA (200 entrades incloses)
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 · LAN PARTY

Empresa: EVENTOS LZD

Duració i horari: 6-8 hores.

Tipus de públic: A partir de 12 anys.

Descripció de l’activitat: Lan Party amb zona de consoles, zona PS4, realitat
virtual, simulador F-1 amb tornejos dins de la jornada.

Observacions: Espai gran, pavelló esportiu o centre juvenil.

Preu: 2900 + IVA.

· ANIMACIÓ AMB INFLABLES

Empresa: NITIDIASPORT SL

Duració i horari: Duració flexible, des de 2 hores fins a tot un dia.

Tipus de públic: Està dirigida a xiquets i xiquetes d’infantil i primària.

Descripció de l’activitat: Es tracta d'inflables per a realitzar animacions o
activitats en tota classe d'esdeveniments coincidents a aquest tipus d'activitat.
Inflables:
- Mario Bross: públic infantil
- Diana Gegant, Porteria Gegant, Lliscador Aquàtic, Futbolí Humà, Camp de
Futbol, Futbol Lliscador, Futbol Bombolla.

Observacions: Espais amplis i preferiblement a l’aire lliure.

Preu: 200 + IVA (sense monitor/a)
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· ACTIVITATS D’ANIMACIÓ DIVERSES

Empresa: NITIDIASPORT SL

Duració i horari: Duració a elecció del contractant.

Tipus de públic: Està dirigida a xiquets i xiquetes d’infantil i primària.

Descripció de l’activitat: Són activitats per a realitzar animacions i/o activitats
en tot tipus d’esdeveniments acordes a aquest tipus d’activitat.
Spiribol, Tir amb Arc, Gol de Oro, Jocs Alternatius, Gimcanes temàtiques,
Activitats aquàtiques, Súper Estrella, Manualitats, Carretons, Balls, Karaoke,
Polseres i trenes i  Pinta cares.

Observacions: Espais amplis preferiblement a l’aire lliure. Tot el material per a la
realització d’aquestes activitats és aportat per Nitidia Sport SL.

Preu: Des de 50 + IVA (sense monitor/a) monitor 35 € + IVA.

· CAMPUS ESPORTIUS

Empresa: NITIDIASPORT SL

Duració i horari: Duració a elecció del contractant.

Tipus de públic: Esta dirigida a xiquets/tes d’edats compreses entre els 5 i els
16 anys.

Descripció de l’activitat: Campus esportius (futbol, bàsquet, voleibol, pàdel,
tenis, etc.)

L’espai serà aquell adequat per a la realització d’entrenaments i activitats de la
modalitat esportiva que es vulga realitzar. La totalitat del material per a la
realització d’aquestes esdeveniments és aportat per Nitidia Sport S.L.,

Preu: Des de 100 + IVA per persona, monitor 35 € + IVA.
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· ESCOLES VOCACIONALS

Empresa: NITIDIASPORT SL

Duració i horari: Duració a elecció del contractant.

Tipus de públic: Està dirigida a xiquets i xiquetes d’infantil i primària.

Descripció de l’activitat: Escoles vocacionals: realitzades en pasqua, Nadal i
estiu, per conciliar quan els més menuts estan de vacances escolars. Activitats
extraescolars: Es duen a terme durant el curs escolar (de setembre a juny). Tota
classe d'activitats, repàs acadèmic, tallers de treballs manuals, jocs i esports,
teatre, anglés, dibuix, etc. L'horari pot ser de matí o vesprada, a elecció del
contractant.

Preu: Des de 100 + IVA per persona.

· BUNGEE JUMPING Y PUENTING

Empresa: OUTDOOR

Duració i horari: Es realitza els caps de setmana o qualsevol dia si són grups de
més de 8 persones.

Tipus de públic: Majors d'edat, o majors de 14 anys acompanyats pel seu pare,
mare o tutor legal.

Descripció de l’activitat: El salt de pont es realitza des d'una altura de 30
metres, amb una caiguda de 16 metres. El bungee jumping és un salt des de 50
metres i hi ha una caiguda lliure de 35 metres.
El salt de pont es fa amb cordes dinàmiques d'escalada i el bungee jumping es fa
amb gomes, és el que es coneix també per goming.

Preu: Puenting 35 €  (28,92 € + 6,08 €)/ Bungee jumping 50 € (41,32 € + 8,68 €)/
Oferta: Puenting + bungee jumping 70 € (57,85 € + 12,15 €)
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 · ESCOLA D’ESTIU

Empresa: FELIP BUIGUES MONFORT

Duració i horari: Del l’1 de juliol fins a 31 d’agost. De dilluns a divendres, de 9 a
14.

Tipus de públic: De 10 a 15 anys.

Descripció de l’activitat: Realització de jocs, activitats creatives, expressió
corporal, relaxació i educació emocional. Sols modalitat presencial.

Preu: Preus setmanals. Possibilitat de setmanes soltes.
75 € setmanals/ 285 € mensual IVA inclòs (per persona).

· TALLER DE SLACKLINE (Corda fluixa)

Empresa: Nacidos de la tierra

Duració i horari: 3 h

Tipus de públic: Dirigit a públic de 12 a 30 anys, fins a 20 persones.

Descripció de l'activitat: Es planteja una activitat tipus màster class on fem un
acostament al Slackline, un esport que es treballa l'equilibri cos-ment a més de
potenciar l'Oci Saludable. S'utilitzen 4 línies de diversos nivells perquè l'alumnat
assistent conegui les diferents variants de la disciplina de la mà de l'equip
especialitzat.
Presencial.

Observacions: Espai a l'aire lliure o interior amb dispositius resistents a tensions
altes. Es pot impartir l'activitat en un lloc públic. Matalassos per a trickline. Tota
la resta de material és aportat per l'organització.

Preu: Sol·licitar pressupost personalitzat.
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· OCI + (ACTIVA’T)

Empresa: Nacidos de la tierra.

Duració i horari: 1,5 h.

Tipus de públic: Dirigit a públic de 12 a 30 anys, grups de fins a 30 persones.

Descripció de l'activitat: Aquesta és una activitat on potenciar l'associacionisme
en la població juvenil a través de dinàmiques que treballen l'Oci Saludable, els
ODS i animen a la creació d'espais propis on gaudir d'un Oci Positiu concorde als
gustos i inquietuds dels/les joves del municipi. Presencial i en línia.

Observacions: Presencial: Aula amb taules i cadires, projector, Wifi, dispositiu
mòbil o tauleta, llibreta i bolígraf.
En línia: Ordinador, connexió a Internet, auriculars, llibreta i bolígraf, tota la resta
de material és aportat per l'organització.

Preu: Sol·licitar pressupost personalitzat.

· TALLER DE SKATE

Empresa: Nacidos de la tierra

Duració i horari: Sessió única de 2 hores.

Tipus de públic: Dirigit a públic de 12 a 30 anys, grups de fins a 20 persones.

Descripció de l'activitat: En aquesta activitat fem un acostament al
Skateboarding a través d'una sessió dinàmica, on esport i jocs es combinen per
a potenciar la socialització de nens, adolescents i joves en un espai a l'aire lliure
on aconseguir superar reptes, potenciant el treball en equip i l'Oci Saludable al
costat d'esportistes/monitors federats d'aquesta disciplina olímpica. Presencial.

Observacions: Espai a l'aire lliure o interior amb sòl llis. Indicar a l'organització els
possibles espais per a la seva verificació i aprovació per part de l'equip
d'esportistes/monitors. Es pot impartir l'activitat en un lloc públic. Tota la resta
de material (proteccions incloses) és aportat per l'organització.
Es pot realitzar en Castellà i en Valencià.

Preu: Sol·licitar pressupost personalitzat.
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· MURAL SOBRE PARET

Empresa: LES 9 MUSES

Duració i horari: Duració a convenir amb la institució organitzadora.

Tipus de públic: Per a tota classe de persones.

Descripció de l’activitat: Realització de mural sobre paret.

Observacions: Paret habilitada correctament per a la realització d’una pintura de
grans dimensions, bastida, escales, pintura i pinzells.

Preu: 50 € el metre quadrat més materials.

· TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA

Empresa : LES 9 MUSES

Duració i horari: Duració d’una sessió superior a 1 hora i 30 minuts fins a 3
hores. Horari de vesprades o caps de setmana.

Tipus de públic: Per a públic major de 10 anys. Nombre mínim 5 participants.

Descripció de l’activitat: Taller d’escriptura creativa. Es podria fer en línea.

Observacions: Aula, fulls en blanc, bolígrafs i connexió a internet.

Preu: 20 € la sessió
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· L’ART A LA PREHISTÒRIA

Empresa: IDEARI COOP.

Duració i horari: Duració d’una sessió  d’1 hora o 1 hora 30 minuts.

Tipus de públic: Per a públic major de 5 anys. Nombre màxim 25 participants.

Descripció de l’activitat: Amb aquesta activitat els participants coneixen
l’aparició de l’art prehistòric, des de les primeres manifestacions artístiques dels
caçadors i recol·lectors del Paleolític, tècniques i contextualització, fins l’art dels
primers agricultors-ramaders al Neolític: una nova forma de vida que es veu
plasmada en les seues representacions artístiques.

Preu: 150,00 €.

· CONEIX LA CISTELLERIA

Empresa: IDEARI COOP.

Duració i horari: Duració d’una sessió d’1 hora o 1 hora i  30 minuts.

Tipus de públic: Per a públic major de 5 anys. Nombre màxim 25 participants.

Descripció de l’activitat: El taller és una aproximació a la cistelleria, la cultura
material elaborada amb fibres vegetals. Parem atenció als aspectes de la
botànica, l’artesania, els usos i els costums lligats a aquests objectes.
Coneixerem els materials i les tècniques de la cistelleria, on inclou l’elaboració
d’una peça i l’experimentació de l’artesania de diferents fibres.

Preu: 200 € la sessió.
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· AL RITME DE LA PREHISTÒRIA

Empresa: IDEARI COOP.

Duració i horari: Duració d’una sessió d’1 hora o 1 hora i  30 minuts.

Tipus de públic: Per a públic major de 5 anys. Nombre màxim 25 participants.

Descripció de l’activitat: Es coneixerà la música com un fenomen universal i
característic de les societats humanes, vinculada a la creativitat i determinada a
unes formes de vida:
Quins instruments utilitzaven en la prehistòria? Per a què s'usaven?
Experimentarem la música amb rèpliques d’instruments. El cos seria el primer
instrument i aquells elaborats amb elements naturals. Els participants elaborarán
un instrument musical.

Preu: 150,00 €.

· ELS RIURAUS: QUI TÉ PANSA, TÉ DANSA

Empresa : IDEARI COOP.

Duració i horari: Duració d’una sessió d’1 hora o 1 hora i  30 minuts.

Tipus de públic: Major de 5 anys. Màxim 25 persones.

Descripció de l’activitat: Els participants coneixeran, a través d’imatges i la
maqueta d’un riurau, l’agricultura i l’arquitectura vinculada a l’obtenció de la
pansa. El taller consistirà en l’elaboració d’una maqueta d’un riurau amb material
reciclat, així com el dibuix dels motius que decoraven les caixes de les panses,
perquè pinte el públic més menut sobre una caixeta de paper.

Preu: 120,00 €.
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.· LINDY HOP PER A ADOLESCENTS

Empresa: Felip Buigues

Duració i horari: 2 h.

Tipus de públic: Entre 6 i 12 persones. De 12 a 30 anys.

Descripció de l’activitat: Taller presencial de ball de Lindy Hop, una modalitat del
Swing, on es balla en parella i amb passos individuals. Acompanyat de
dinàmiques grupals amb música per a treballar el ritme, el contacte amb el
nostre cos i la comunicació corporal.

Observacions: No es requereix cap material addicional. Es recomana dur un
calçat còmode.

Preu: Base: 9,92 euros IVA: 2,08 euros TOTAL: 12 EUROS (per persona).

· TALLER D’HABILITATS SOCIALS

Empresa : MARIA BUIGUES

Duració i horari: 4 sessions d’ 1,30 h. En qualsevol moment del dia.

Tipus de públic: Joves fins a 30 anys. Mínim un grup de 5 persones.

Descripció de l’activitat: En aquest taller es treballen aspectes d’un mateix així
com dels sistemes socials que ens envolten, fixant bona importància en les
conductes que realitzem tant nosaltres com els altres i com ens afecten. A més
a més, fer-nos conscients que és el que veritablement volem en una relació
social.  Es pot adaptar a modalitat en línia.

Observacions: Sala diàfana amb projector.

Preu: Total  270,00 € + Iva (21%) 56,70 € =  326,70 €
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· RISOTERÀPIA

Empresa: MARIA BUIGUES

Duració i horari: Una sessió de 2 h. En qualsevol moment del dia.

Tipus de públic: Joves fins a 30 anys. Mínim un grup de 5 persones.

Descripció de l’activitat: Aquesta sessió de risoteràpia pretén fer desconnectar
als assistents del seu dia a dia mitjançant tècniques i jocs on es potencien les
emocions positives. Així mateix, pretén dotar de recursos als assistents, perquè
puguen fer ús d'ells en les seues rutines diàries. A més, posar en valor el temps
lliure i d'oci. No es pot adaptar a modalitat en línia

Observacions: Sala diàfana.

Preu: Total  100,00 € + Iva (21%) 21,00 € = 121,00 €

· TALLER CREATIVITAT I EMPRENEDORIA

Empresa : MARIA BUIGUES

Duració i horari: Una sessió de 2 h. En qualsevol moment del dia.

Tipus de públic: Joves fins a 30 anys. Mínim un grup de 5 persones.

Descripció de l’activitat: Aquest programa pretén treballar i potenciar la
creativitat i inventiva tant dels més menuts com als més majors. Desenvolupar
les inquietuds perquè puguen arribar a ser persones resolutives. Així mateix,
dotar als alumnes de ferramentes perquè puguen seguir duent a terme la seua
creativitat i productivitat dia rere dia.
Es pot adaptar a modalitat en línia.

Observacions: Sala diàfana amb projector.

Preu: Total  100,00 € + Iva (21%) 21,00 € = 121,00 €
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· TALLER DE ‘’MANUALITATS’’

Empresa: MARIA BUIGUES

Duració i horari: Una sessió de 2h. En qualsevol moment del dia.

Tipus de públic: Joves fins a 30 anys. Mínim un grup de 5 persones.

Descripció de l’activitat: Preparació i elaboració de treballs manuals fets,
principalment amb materials reciclats o reutilitzant. Potenciant així, a més de
capacitats com la creativitat i diversió, la cura del medi ambient.
No es pot adaptar a modalitat en línia.

Observacions: Sala diàfana o espai obert amb taules i cadires.

Preu: Total 200,00 € + Iva (21%) 42,00 € = 242,00 €

· TALLER DE PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA

Empresa: MARIA BUIGUES

Duració i horari: Tres sessions de 2 h. En qualsevol moment del dia.

Tipus de públic: Joves fins a 30 anys. Mínim un grup de 5 persones.

Descripció de l’activitat: Aquest taller pretén proporcionar ferramentes i per a
desenvolupar estats d’excel·lència en comunicació i canvis. Treballar les
estratègies internes a l’hora de prendre decisions o actuar de certa manera
enfront de distintes situacions.  Es pot adaptar a modalitat en línia.

Observacions: Sala diàfana amb projector.

Preu: Total  270,00 € + Iva (21%) 56,70€ = 326,70 €
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· TALLER MINDFULNESS

Empresa: MARIA BUIGUES

Duració i horari: Dues sessions de 2 h. En qualsevol moment del dia.

Tipus de públic: Joves fins a 30 anys. Mínim un grup de 5 persones.

Descripció de l’activitat: En aquest taller treballarem la relaxació i cerca de
l’estat de calma mitjançant la meditació i distintes dinàmiques que ens facen
reflexionar sobre el nostre present, que estem fent, i si és el que ens ompli
realment i ens fa viure un dia a dia satisfactori. Es pot adaptar a modalitat en
línia.

Observacions: Sala diàfana amb projector.

Preu: Total 200,00 € + Iva (21%) 42,00 € = 242,00 €

· YOGASCOLA

Empresa: TARAMBANA TEATRE

Duració i horari: Programació adaptable i flexible.

Tipus de públic: Destinat a l'ampli i divers de la població També tenim
experiència treballant amb gent amb diversitat funcional.

Descripció de l’activitat: El ioga és una disciplina que busca prendre
consciència de la unió existent entre cos, ment i esperit. És un sistema holístic
que treballa a tots els nivells. Mitjançant la pràctica de diferents tècniques, el
nostre cos va desenvolupant qualitats que ens poden ajudar a tindre una bona
salut.

Observacions: Un espai gran, estoreta.

Preu: 1250 € base + 262.5 € iva, total de 1512.5 €. A consultar.
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· ARTTERÀPIA, JUNT A TEATRETERÀPIA.

Empresa: TARAMBANA TEATRE

Duració i horari: Programació adaptable i flexible.

Tipus de públic: Destinat a l'ampli i divers de la població. Tenim experiència
treballant amb gent amb diversitat funcional i col·lectius amb risc d'exclusió.

Descripció de l’activitat: L'Artteràpia s'ha convertit en una teràpia emergent amb
enormes resultats en dinamització sociocultural.
L'Artteràpia, sorgeix de la unió entre art i teràpia, oferint tot el potencial del procés
terapèutic i les disciplines artístiques com a eina educativa de grup.

Observacions: Un espai amb cadires i taules, i material artístic.

Preu: 1250 € base + 262.5 € iva, total de 1512.5 €. A consultar.

· ACTIVITATS LÚDIQUES PER LA DIVERSITAT FUNCIONAL.

Empresa : TARAMBANA TEATRE

Duració i horari: Programació adaptable i flexible.

Tipus de públic: persones amb diversitat i també les seues famílies.

Descripció de l’activitat: Acceptem tota classe de propostes i encàrrecs
específics. Per part nostra oferim un taller d'activitats combinades, on oferim
teatre, dansa, educació adaptada i aprenentatges integrals.

Observacions: Un espai gran.

Preu: 1250 € base + 262.5 € iva, total de 1512.5 €. A consultar.
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· JOVENTUT DINAMITZADA

Empresa: TARAMBANA TEATRE

Duració i horari: Programació adaptable i flexible.

Descripció de l’activitat: Un mix d'activitats variades, divertides i lúdiques
orientades a estimular i crear oci entre les persones més majors. Partint d'una
programació diversa, flexible i impartida per diferents professionals, serà
multidisciplinar, composta per teatre, balls de saló, artteràpia, ioga, i consells
sobre alimentació, gestió personal-emocional.

Observacions: Un espai gran on aprendre i divertir-nos treballant.

Preu: 1250 € base + 262.5 € iva, total de 1512.5 €.A consultar.

· TALLER DE GESTIÓ EMOCIONAL I MINDFULNESS.

Empresa: TARAMBANA TEATRE

Duració i horari: Programació adaptable i flexible.

Tipus de públic: És recomanable per a tots els públics.

Descripció de l’activitat: En la nostra programació abordarem: mètodes de
relaxació antiansietat, pràctiques meditatives, diaris personals, i inclourem
exercicis multidisciplinaris, del teatre teràpia, el ball, la risoteràpia, artteràpia.
Adquirir aprenentatges, conceptes i tècniques sobre l'autogestió
-El "Mindfulness".
-El treball amb la consciència, el present, la gratitud, i l'acceptació.

Observacions: Un espai gran amb cadires, i alguna taula.

Preu: 1250 € base + 262.5 € iva, total de 1512.5 €. Sol·licitar pressupost.
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· TALLER DE WORDPRESS.

Empresa: MIMA, DISSENY I NOVA MEDIA

Duració i horari: 5 sessions de dilluns a divendres de 18:00 a 20:00.

Tipus de públic: A partir de 18 anys, mínim 2 persones i un màxim de 4.

Descripció de l’activitat: Coneixements bàsics de wordpress, que és wordpress,
instal·lació, configuració, introducció a les plantilles, edició de continguts, plugins,
coneixements bàsics d’HTML, servidors, ftp, php i mysql.

Observacions: Ordinador amb connexió a internet.

Preu: 150 € per persona (màxim 4 persones)

· TALLER DE DISSENY GRÀFIC.

Empresa : MIMA, DISSENY I NOVA MEDIA

Duració i horari: 5 sessions de dilluns a divendres de 18:00 a 20:00

Tipus de públic: A partir de 18 anys, mínim 2 persones i un màxim de 4.

Descripció de l’activitat: Coneixements bàsics d’il·lustrator, photoshop i indesign
per dissenyar una campanya gràfica (cartelleria, entrades, fullets...) per a un
determinat esdeveniment (espectacles, conferències...)

Observacions: Ordinador amb Adobe Illustrator, Photoshop e Indesign.

Preu: 135 € per persona (màxim 4 persones)
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· ODS A CLASSE.

Empresa: TOT ANIMACIÓ SL

Duració i horari: Durada d'1:00h i màxim 30 participants

Tipus de públic: 3r Cicle de primària i secundària.

Descripció de l’activitat: Activitats introductòries de la Lectura de Frieda i els
ODS. Dinàmica d'Animació Lectora en el qual es treballaran el Títol, els
personatges, els escenaris i el tema que es tracta. Joc interactiu amb
metodologia KAHOOT al voltant dels ODS.

Preu: Sol·licitar pressupost.

· TALLERS PER A JOVES.

Empresa : TOT ANIMACIÓ SL

Duració i horari: Sessions de 2 hores de duració.

Tipus de públic: Activitats destinades a públic adolescent

Descripció de l’activitat: Amb aquest projecte podem realitzar diverses
propostes de tallers per a joves com per exemple: Robòtica, Manga, Còctels
sense alcohol, Perruqueria i estètica, “Trapillo”, Rap, Taller DJ, App per a mòbils,
Cuina per a joves, etc.

Preu: Taller Manga 2 h 300 €
Taller Customització Roba 2 h 250 €
Taller App Mòbil 2 h 250 €
Taller Iniciació al rap 2 h 795 €
Taller Robòtica 2 h 300 €
Taller Impressió 3D 2 h 495 €
Taller Percussió Africana 2 h 540 €
Taller Cuina per a joves 2 h 520 €
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· EXPLOSIÓ RRRÍTMICA.

Empresa: CENTO CARBÓ PERIS

Duració i horari: Mínim 50 minuts, màxim 1 h 30 min per sessió.

Tipus de públic: A partir de 8 anys. Nombre mínim: 8 -10. Màxim: 40

Descripció de l’activitat:. Un taller enfocat a treure el ritme que tots portem dins,
connectar amb la persona creativa que som i deixar-la jugar i compartir amb el
grup. Bogeria musical i creativa. Un espai per aparcar la prudència i obrir-nos a
l'expressió més pura. Desfer-nos els cabells junts. Despertar la persona creativa
que som i deixar-la jugar. Cos, percussió, moviment, experimentació sonora,
instruments reciclats i improvisació musical. Avanti.

Observacions: Equip de so potent i cable Aux.  Espai ampli amb cadires.

Preu: 400 € + IVA

· CURS/TALLERS DJ

Empresa: RDC Estudi de so

Duració i horari: - Curs: 4 mesos. 4 h/setmana. Dos dies a la setmana.- Tallers: 1
mes. 3 h/setmana. Un dia a la setmana

Tipus de públic: Públic adolescent. A partir de 12 anys.

Descripció de l'activitat: -Curs: Iniciació al Dj. Estils musicals, teoria musical
(ritme vs armonía vs melodia), sistemes i material Dj, tècniques de mescla...
-Tallers: Història del Dj, material i sistemes Dj, iniciació a tècniques de mescla.
Hi ha una versió del curs de formaen línea, els tallers, per la curta duració, no
seria possible realitzar-los de forma telemàtica.

Observacions: Es necessitaria una aula amb projector o TV. La resta de material
(material de so i Dj) va a càrrec de l'empresa.

Preu: Curs: 700 €/mes + IVA durant 6 mesos. Tallers: 500 €/mes + IVA
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· TALLERS EDICIÓ AUDIOVISUAL

Empresa: RDC Estudi de so

Duració i horari: 3 mesos. 3 h/setmana. Un dia a la setmana

Tipus de públic: Públic adolescent. A partir de 12 anys.

Descripció de l'activitat: En primer lloc, es farà un guió audiovisual, després es
repartiran tasques per grups i procedirem a la captació audiovisual de les
escenes per a posteriorment treballar amb l'edició, postproducció VFX i àudio.
Com a idea principal, és realitzar un curtmetratge entre els assistents.

Observacions: Es necessitaria una aula amb projector i/o TV per a les tasques
d'edició. La resta de material va a càrrec de l'empresa.

Preu: 500 €/mes + IVA

· CURS/TALLERS PRODUCCIÓ DE MÚSICA ELECTRÒNICA

Empresa: RDC Estudi de so

Duració i horari: -Curs: 4 mesos. 4 h/setmana. Dos dies a la setmana.
- Tallers: 1 mes. 3 h/ setmana. Un dia a la setmana

Tipus de públic: Públic adolescent. A partir de 12 anys.

Descripció de l'activitat: Curs: A partir d'una base en teoria musical i
coneixements bàsics de so, aquest curs de 4 mesos prepara als alumnes per a
poder realitzar des de zero una peça musical amb tan sols un PC. -Tallers: Es
tracta de 4 tallers on es presenten les diferents tècniques i materials necessaris
per a poder crear música amb el PC. És més bé una presentació del curs de
llarga duració.

Observacions: Es necessitaria una aula amb projector i/o TV per a les tasques
d'edició. La resta de material va a càrrec de l'empresa.

Preu: -Curs: 600 €/mes + IVA. -Tallers: 450 €/mes + IVA
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· TALLERS RÀDIO JOVE

Empresa: RDC Estudi de so

Duració i horari: - Tallers per projectes: 3 mesos. 4h/setmana. Dos dies a la
setmana. Cada projecte dura un mes aprox.
- 1r projecte: entrevista.
- 2n projecte: reportatge d'investigació.
- 3r projecte: Debat per equips.
El format ideal és dur a terme els tres projectes, però es pot separar cadascun si
les condicions ho demanen.

Tipus de públic: Públic adolescent. A partir de 12 anys.

Descripció de l'activitat: -Tallers: Es divideixen les tasques en tres grans grups:
tècnic, redacció i col·laboradors. Mentre la redacció prepara el contingut, els
tècnics organitzen el material hardware i software i els col·laboradors s'informen
dels temes a tractar per a opinar amb una base sòlida.

Observacions: Es necessitaria una aula amb projector i/o TV

Preu: -Tallers: 600 €/mes + IVA

· CURS/TALLERS SO PER A MÚSICS

Empresa: RDC Estudi de so

Duració i horari: -Curs: 4 mesos. 4 h/setmana. Dos dies a la setmana.
- Tallers: 1 mes. 3 h/ setmana. Un dia a la setmana.

Tipus de públic: Públic adolescent. A partir de 16 anys.

Descripció de l'activitat: -Curs: Aquest curs pretén donar els coneixements
bàsics en so que un músic o grups de música necessita per a poder avançar
amb qualitat en la seua carrera musical. -Tallers: És la modalitat reduïda del curs,
en aquests tallers es fa una vista ràpida de les parts més importants del curs.

Observacions: Es necessitaria una aula amb projector i/o TV

Preu: Curs: 600 €/mes + IVA -Tallers: 450 €/mes + IVA
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·TALLERS RDC ESTUDI

Empresa: RDC Estudi de so

Duració i horari: 4 o 5 h

Tipus de públic: Públic adolescent. A partir de 12 anys.

Descripció de l'activitat: - Taller de DJ - Taller de Ràdio - Taller de producció de
música electrònica - Taller de so per a músics. - Taller d'edició audiovisual.
-Cada taller dedica el temps necessari per a introduir als assistents en les
especialitats audiovisuals específiques. Es treballa d’una forma pràctica amb els
principals softwares i hardwares realitzant una peça audiovisual de forma que
els assistents puguin veure el funcionament d'aquestes eines.

Observacions: Es necessitaria una aula amb projector i/o TV. La resta de
material va a càrrec de l’ empresa.

Preu: -Tallers: 400 €/taller + IVA En aquest preu està inclòs el salari del docent,
lloguer del material i les despeses de quilometratge i dietes.

· TALLER GRAFITI

Empresa: Versarte.org, Abraham Serrano

Duració i horari: 6 h

Tipus de públic: Públic adolescent. A partir de 12.

Descripció de l'activitat: Taller de rap Grafiti ‘’Restaurant un mur amb missatge’’
Hi ha una part teòrica i de dibuix sobre paper i després pintarem un grafiti tots
junts en algun lloc de la localitat intentarem usar elements típics de la població.

Observacions: Aula, cadires, paper, bolígrafs i projector.

Preu: 800 € + material (250 € aprox.)
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· TALLER RAP

Empresa: Versarte.org, Abraham Serrano

Duració i horari: Dos sessions de 4 h.

Tipus de públic: Públic adolescent. A partir de 12.

Descripció de l'activitat: Taller de rap ‘’treballant els valors mitjançant el hip-hop’’
Aquest taller de rap impartit per un professional de la música amb 8 discs en el
mercat (@abramoficial) es treballarà una cançó de rap des de zero prenent
atenció a un valor a treballar (ecologia, igualtat, bullying…) La cançó resultant es
gravarà en el nostre estudi mòbil a més d’un videoclip.

Observacions: Aula, cadires, paper, bolígrafs i projector. Comptem amb una
versió reduïda en línea.

Preu: 1395 €

· ANIMACIÓ DEL CARRER PARE FILL

Empresa: Creativa events i serveis

Duració i horari: 4 h

Tipus de públic: Per a públic infantil.

Descripció de l'activitat: És una activitat d'animació de carrer externa estàtica,
es tracta d'una col·lecció de jocs populars amb materials quotidians i de
reciclatge, que compta amb l'animació de dos personatges desvariats, pot servir
molt bé com a complement d'altra activitat o fira, hem participat en fires del
llibre, al festival desllunat, al Festival Sona Baixet, entre d'altres.

Observacions: Pressa de corrent, principalment per a connectar un equip de
música .

Preu: 719,01 € +150,99 €
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· CUBE VINTAGE DE MÀGIC

Empresa: Creativa events i serveis

Duració i horari: 3 o 4 h, horari flexible.

Tipus de públic: Màxim 16 persones (preferentment majors de 16 anys)

Descripció de l'activitat: Cube Vintage de Magic: Magic the Gathering és un joc
de cartes que fa molts anys que es troba dins del món de l'oci. Aquest joc de
cartes és una bona activitat per millorar la presa de decisions i estimular la
resolució de conflictes. Aquest taller és un format diferent del joc de cartes, on es
fomenta la capacitat d'elecció a l'hora de crear una baralla per a competir amb la
resta de participants. Mitjançant un sistema per a triar les cartes els participants
aniran triant les cartes que necessiten. Tots els participants s'emporten tot el
que trien. S'atorgarà un premi al guanyador del event.

Observacions: Una sala preferiblement amb bona il·luminació, taules i cadires.

Preu: 991,74 € +208,27 €

· DRAFT DE MAGIC

Empresa: Creativa events i serveis

Duració i horari: L'activitat es desenvoluparia en una única sessió de 3 h-4 h, en
qualsevol horari.

Tipus de públic: Màxim 16 persones (preferentment majors de 16 anys)

Descripció de l'activitat: Draft de Magic: Magic the Gathering és un joc de cartes
que du molts anys dins del món de l'oci. Aquest joc de cartes és una bona
activitat per millorar la presa de decisions i estimular la resolució de conflictes.
Aquest taller és un format diferent del joc de cartes, on es fomenta la
capacitat d'elecció a l'hora de crear una baralla per a competir amb la resta
de participants. La diferència d'aquest format als altres és que es jugaran
amb les millors cartes dels jocs (algunes en format proxy). Mitjançant un
sistema per a triar les cartes els participants aniran triant les cartes que
necessiten. S'atorgarà un premi al guanyador del event.

Observacions: Una sala preferiblement amb bona il·luminació, taules i cadires.

Preu: 537,19 € +112,81 €
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· INICIACIÓ MAGIC

Empresa: Creativa events i serveis

Duració i horari: L’activitat es desenvoluparia en una única sessió de 3 h, en
qualsevol horari.

Tipus de públic: Màxim 14 persones – mínim 4 (preferentment majors de 13
anys)

Descripció de l'activitat: Taller d’iniciació al joc de cartes Magic the Gathering es
un joc de cartes que du molts anys dins del món de l'oci. Aquest joc de cartes es
una bona activitat per millorar la presa de decisions i estimular la resolució de
conflictes. Aquest taller te com a objectiu ensenyar als participants a jugar i
conèixer les bases del joc. Cada participant s’emporta un joc de cartes per jugar
a casa.

Observacions: Una sala preferiblement amb bona il·luminació, taules i cadires.

Preu: 495,87 € +104,13 €

· TALLER JOCS DE TAULA

Empresa: Creativa events i serveis

Duració i horari: El taller es desenvoluparia en sessions de 3 h de duració. Es
horari flexible.

Tipus de públic: Màxim 10 persones (preferentment majors de 14 anys)

Descripció de l'activitat: Taller per a donar a conèixer les normes i regles dels
jocs de taula elegits entre una amplia gama i aprendre a jugar realitzant diferents
partides (JungleSpeed, Carcassone, Catan, Jenga, Dixit, La fallera calavera, Bar
bestial, El gran dalmuti, Zombies, Ubongo...).

Observacions: Una sala, taules i cadires.

Preu: 330,58 € +69,42 €
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· LECTURA DRAMATITZADA

Empresa: Creativa events i serveis

Duració i horari: Taller de 3 hores però es podria adaptar. Horari flexible.

Tipus de públic: Entre 6 i 15 persones (a partir de 12 anys)

Descripció de l'activitat: La lectura dramatitzada es aquella en la que es
reprodueix amb la veu i el llenguatge corporal amb tota l’expressivitat d’un text,
es tracta de transmitir les emocions, la textura de les paraules, la cadència, les
variacions de intensitat amb les que s’exposa una reflexió, entra altres. Amb
l’objectiu final de fer una composició grupal i/o individual.

Observacions: Una sala preferiblement diàfana, cadires i llum.

Preu: 330,58 € + 69,42 €

· LA CÀMERA I JO

Empresa: Creativa events i serveis

Duració i horari: 4 hores de duració, però es podria adaptar. Horari flexible.

Tipus de públic: Entre 6 i 15 persones (a partir de 12 anys)

Descripció de l'activitat: Aprendre nocions bàsiques de la interpretació i la
diferència entre la interpretació en el teatre i en el cine, i com les dues poden
sumar-se i complementar-se, de la mà d'una monitora audiovisual i un monitor
de teatre. Entre altres coses s'estudiarà les fases de producció amb la intenció de
crear un contingut com a finalització del taller.

Observacions: Una sala preferiblement diàfana, cadires i diversos endolls.

Preu: 413,22 € + 86,78 €
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· TALLER DE RISOTERÀPIA

Empresa: Creativa events i serveis

Duració i horari: El taller es desenvoluparia en sessions de més de 60 minuts de
duració però menys de 120 minuts de duració. Horari flexible.

Tipus de públic: Entre 6 i 25 persones (totes les edats)

Descripció de l'activitat: Tècnica psicoterapèutica que busca generar beneficis
mentals i emocionals a través de la risa, mitjançant diferents activitats i jocs en
grup.

Observacions: Una sala preferiblement i llum per connectar un equip de
musica.

Preu: 289,26 € + 60,74 €

· TALLER TALLER AVANÇAT PER A LA CREACIÓ DE JOCS DE ROL

Empresa: Creativa events i serveis

Duració i horari: El taller es desenvoluparia en sessions de 3 h de duració. Horari
flexible.

Tipus de públic: Depenent de la capacitat de la sala, mínim 6 participants
(preferentment majors de 14 anys)

Descripció de l'activitat: Taller d'1 sessió per explicar diferents mètodes de
creació de jocs de rol propis, explicar el món de les editorials de jocs de rol,
crowfunding, història dels jocs de rol, les diferents comunitats que existeixen,
jornades...)

Observacions: Una sala preferiblement, taules i cadires.

Preu: 413,22 € + 86,78 €
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· TALLER D'INICIACIÓ AL ROL

Empresa: Creativa events i serveis

Duració i horari: El taller es desenvoluparia en sessions de 3h de duració.

Tipus de públic: Màxim 6 persones per monitor (preferentment majors de 14
anys)

Descripció de l'activitat: Per ensenyar que son els jocs de rol, com funcionen i
de forma pràctica realitzar alguna partida simple i senzilla.

Observacions: Una sala preferiblement, taules i cadires.

Preu: 330,58 € +69,42 €
*preu monitor extra 82,64 €+17,35 €

· TALLER AVANÇAT DE JOCS DE ROL EN VIU

Empresa: Creativa events i serveis

Duració i horari: El taller es desenvoluparia en sessions de 3h de duració. Horari
flexible.

Tipus de públic: Màxim 15 persones per monitor (preferentment majors de 14
anys).

Descripció de l'activitat: Es disputarà una partida de rol en viu, a on la gent que
participe deurà interpretar el personatge que se li ha facilitat dins de la història
desenvolupada, el final de la partida dependrà de les interpretacions de cada
personatge.

Observacions: Una sala preferiblement, taules i cadires.

Preu: 413,22 € +86,78 €
*preu monitor extra 82,64 €+17,35 €
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· TALLER JOCS DE ROL TEMÀTICS

Empresa: Creativa events i serveis

Duració i horari: El taller es desenvoluparia en sessions de 3h de duració. Horari
flexible.

Tipus de públic: Màxim 6 persones per monitor (preferentment majors de 14
anys)

Descripció de l'activitat: Cadascuna de les sessions tenen una ambientació
diferent per a que la gent que participe puga vore una ambientació de joc diferent
(Ci-Fi, Terror, Fantasia, històrics).

Observacions: Una sala preferiblement, taules i cadires.

Preu: 330,58 € + 69,42 €
*preu monitor extra 82,64 € + 17,35 €

· CURS SO DIGITAL

Empresa: Nacidos de la tierra

Duració i horari: 4 sessions de 2 hores, dirigit a públic de 16 a 30 anys fins a
10-12 persones.

Descripció de l'activitat: Aquest curs és una iniciació al So Digital, per a conèixer
el procés des de l'enregistrament fins al mastering digital. Es realitzaran les
sessions en línia per a conèixer l'estudi d'enregistrament i mescla de Nascuts de
la Terra: La Punta Studios.

Observacions: Necessitats de l'alumnat: Ordinador, connexió a Internet,
auriculars, la resta de material és aportat per Nascuts de la Terra. Es pot realitzar
en Castellà i en Valencià.

Preu: Sol·licitar pressupost personalitzat.
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· TALLER DE BALL URBÀ (Breakdance o Hip Hop Dance)

Empresa: Nacidos de la tierra

Duració i horari: 1,5 hores.

Tipus de públic: Dirigit a públic de 12 a 30 anys.

Descripció de l'activitat: Es planteja una activitat tipus màster class on es tindrà
un primer apropament al ball urbà i es realitzarà una petita coreografia ajustada
a les necessitats i característiques del grup perquè tot l'alumnat s'involucre i
gaudisca de la sessió. Presencial.

Observacions: espai diàfan, la resta de material és aportat per l'organització.
-Es pot realitzar en Castellà i en Valencià.

Preu: Sol·licitar pressupost personalitzat.

· TALLER DE RAP/FREESTYLE

Empresa: Nacidos de la tierra

Duració i horari: 2 h.

Tipus de públic: Dirigit a públic de 12 a 30 anys, nombre de persones obert.

Descripció de l'activitat: Es planteja una activitat tipus màster class on fem un
acostament a les tècniques vocals i d'escriptura utilitzades en el Rap/Freestyle,
així com es treballen valors positius a través de l'escriptura creativa i la música.

Observacions: Presencial: Aula amb taules i cadires o auditori per a públic més
ampli, projector i connexió Wifi si és possible.
En línia: Ordinador, connexió a Internet, auriculars, llibreta i bolígraf, tota la resta
de material és aportat per l'organització.
-Es pot realitzar en Castellà i en Valencià.

Preu: Sol·licitar pressupost personalitzat.
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· TALLER DE SLACKLINE (Corda fluixa)

Empresa: Nacidos de la tierra

Duració i horari: 3 h.

Tipus de públic: Dirigit a públic de 12 a 30 anys, fins a 20 persones.

Descripció de l'activitat: Es planteja una activitat tipus màster class on fem un
acostament al Slackline, un esport que se sol realitzar a l'aire lliure i on es treballa
l'equilibri cos-ment a més de potenciar l'Oci Saludable. S'utilitzen 4 línies de
diversos nivells perquè l'alumnat assistent conegui les diferents variants de la
disciplina de la mà de l'equip especialitzat. Presencial.

Observacions: Espai a l'aire lliure o interior amb dispositius resistents a tensions
altes. Indicar a l'organització els possibles espais per a la seva verificació i
aprovació per part de l'equip d'esportistes/monitors. Es pot impartir l'activitat en
un lloc públic. Matalassos per a trickline. Tota la resta de material és aportat per
l'organització.

Preu: Sol·licitar pressupost personalitzat.

· TALLER DE GRAFITI

Empresa: Nacidos de la tierra

Duració i horari: 2 h.

Tipus de públic: Dirigit a públic de 12 a 30 anys, fins a 10 persones.

Descripció de l'activitat: Aquest taller és una primera presa de contacte amb el
Street Art/Grafiti, per a conéixer tècniques mixtes i poder fer algun treball pràctic
amb esprai: mural en paret o pintura en materials portàtils i mòbils, etc. Subjecte
a pressupost i necessitats del grup de treball, objectius, etc. Presencial.

Observacions: Proposta personalitzada. En aquesta proposta s'especificarà el
material aportat per l'organització. Es pot realitzar en Castellà i en Valencià.

Preu: Sol·licitar pressupost personalitzat.
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· CURS DE PRODUCCIÓ MUSICAL

Empresa: Nacidos de la tierra

Duració i horari: 4 sessions de 2 hores.

Tipus de públic: Dirigit a públic de 16 a 30 anys, fins a 10-12 persones.

Descripció de l'activitat: Aquest curs és una iniciació al món de la producció
musical, per a realitzar la teva pròpia música des de casa. Es realitzaran les
sessions en línia per a conèixer en directe l'espai de treball d'un productor
musical (estudi, equips, programari, etc.).

Observacions: Ordinador, connexió a Internet, auriculars , la resta de material és
aportat per Nascuts de la Terra. Es pot realitzar en Castellà i en Valencià.

Preu: Sol·licitar pressupost personalitzat.

· JORNADA DE CULTURA URBANA

Empresa: Nacidos de la tierra

Duració i horari: Sessió única, segons disponibilitat.

Tipus de públic: Dirigit a públic de 12 a 30 anys.

Descripció de l'activitat: Realitzar una Jornada de Cultura Urbana on incorporar
les disciplines amb les quals compten i reunir la família en un espai d'Oci Positiu i
Saludable. És un projecte a mesura que pot comptar amb: Música Urbana, Ball
Urbà, Grafiti/Street Art, Dj, Skate i Slackline i incloure tallers, exhibicions, concerts,
etc. Presencial.

Observacions: Es realitzarà una proposta personalitzada. En aquesta proposta
s'especificarà el material aportat per l'organització i les possibles necessitat
d'espais. Aquesta Jornada també pot ser la culminació d'un Projecte Integral de
Cultura Urbana que serviria d'exhibició del treball realitzat durant les sessions de
tallers i cursos realitzats prèviament.-Es pot realitzar en Castellà i en Valencià.

Preu: Sol·licitar pressupost personalitzat.
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·PROJECTE INTEGRAL DE CULTURA URBANA

Empresa: Nacidos de la tierra

Duració i horari: Segons disponibilitat i activitats contractades.

Tipus de públic: Dirigit a públic de 12 a 30 anys.

Descripció de l'activitat: El Projecte Integral de Cultura Urbana és un projecte “a
la carta” on els municipis poden comptar amb les disciplines que considerin
atractives per a la seva població juvenil, creant una sèrie d'activitats
monogràfiques que es poden anar
treballant durant un període de temps i que culminaria amb una exhibició en una
Jornada de Cultura Urbana (opcional). Activitats creatives, esportives i
formatives poden sumar valor al projecte amb propostes per a totes les edats
dins del rang de 12 a 30 anys. Presencial / en línia .

Observacions: Es realitzarà una proposta personalitzada. En aquesta proposta
s'especificarà el material aportat per l'organització i les possibles necessitats
d'espais. Es pot realitzar en Castellà i en Valencià.

Preu: Sol·licitar pressupost personalitzat.
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· DINAMITZACIÓ DE CONSELLS D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Empresa: Maria Buigues

Duració i horari: Una sessió de 2 h mensual. Un total de 10 sessions entre
setembre i juny. 20 h de sessió. En qualsevol moment del dia.

Tipus de públic: Consells locals de participació infantil i adolescents. El taller es
podria realitzar amb un grup a partir de 5 persones.

Descripció de l’activitat:La dinamització el Consell de la Infància i Adolescència
consisteix en dur a terme dinàmiques i activitats relacionades amb la promoció
dels drets de la infància i adolescència. Les sessions es duen a terme una
vegada al mes durant el curs escolar. En aquestes sessions, els participants
seran els xiquets i les xiquetes i els adolescents escollits pels seus companys de
classe per a representar-los. Aquests faran de portaveu de la resta dels infants
de la localitat. Aportant idees i treballant sobre aquestes, per fer de la localitat un
espai integrador que es preocupa i inclou a tota la ciutadania.

Observacions: Sala diàfana amb possibilitat de projectar. Es pot adaptar a
modalitat en línia

Preu: Total 2000,00 € + Iva (21%)420,00 € =  2420,00 €
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· TÈCNIQUES D’ESTUDI

Empresa: El Brúfol

Duració i horari: 24 hores distribuïdes en sessions de 2 h.

Tipus de públic: De 12 a 16 anys.

Descripció de l’activitat: Curs de tècniques d’estudi: motivació, mnemotècnia,
lectura, resums, esquemes, organització…

Observacions: Aula amb projector i ordinador.

Preu: 1.566 €

· CURS D’ANGLÈS

Empresa: El Brúfol

Duració i horari: De dilluns a dijous, de 9.00 a 13.20 h. Pot fer-se també de
vesprada. 8 setmanes, al juliol i a l’agost. Total: 128 hores.

Tipus de públic: Adolescents/Adults.

Descripció de l’activitat: Curs intensiu d’anglés. Preparació per al nivell B1.

Observacions: Aula amb capacitat per a 15 o 20 alumnes.

Preu: 4.060 € el preu varia en funció a les hores de curs.
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· TALLER MOTIVACIÓ I TÈCNIQUES D’ESTUDI

Empresa: Maria Buigues

Duració i horari: 6 sessions d’1.30 h. Són un total de 9 hores de taller.

Tipus de públic: ESO, FP,  Grau. Nombre mínim de participants 4.

Descripció de l’activitat: Amb aquest programa es pretén sensibilitzar als
estudiants sobre la importància de l’estudi per a l’aprenentatge, així com conéixer
les condicions i destreses que intervenen en la tasca d’estudiar. A més, conéixer
els mètodes i les tècniques que augmenten el rendiment en l’estudi i entrenar-se
en l’ús d’aquestes tècniques.

Observacions: Aula diàfana amb projector i taules. Es pot adaptar a modalitat en
línia.

Preu: Total 360,00 € + Iva (21%) 75,60 € =  435,60 €

· ESCOLES VACACIONALS. NADAL, SETMANA SANTA I ESTIU.

Empresa: Inter-Lingua Del Mediterraneo

Duració i horari: Durant els períodes vacacionals del curs escolar. Des de l'última
setmana de juny fins al 31 de juliol. Horari de 9.00 a 13.30 h.

Tipus de públic: Dirigit a alumnes d'infantil i primària.

Descripció de l’activitat: Servei de conciliació de la vida personal, familiar i
laboral, on proposem una alternativa educativa i lúdica perquè durant les
vacances els nens i nenes puguen continuar desenvolupant les seves capacitats,
habilitats i valors.
Comptem amb monitors titulats i amb experiència en la realització
d'activitats de temps lliure, artístiques, musicals, esportives, d'idiomes i jocs,
entre altres.

Observacions: L'espai idoni és un centre escolar amb l'equipament bàsic.

Preu:Fem un pressupost personalitzat.
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· PREPARACIÓ EXAMEN OFICIAL INGLÉS TRINITY / CAMBRIDGE.
MODALITAT INTENSIVA  EN ESTIU.

Empresa: Inter-Lingua Del Mediterraneo

Duració i horari: Juliol i primera setmana de setembre 12 hores per setmana (3
dies x 4 hores) A triar matins o vesprades.

Tipus de públic: Estudiants i treballadors de 16 a 30 anys. Mínim de 15.

Descripció de l’activitat: Depenent del nivell inicial de l'alumne en l'idioma, li
prepararem per a l'obtenció del títol oficial Trinity o Cambridge dins del Marc
Comú Europeu de les Llengües (A2, B1, B2, C1).
Mitjançant classes dirigides per un professor titulat, treballarem cadascuna
de les parts que componen la prova oficial. Després de finalitzar aquesta
preparació podran optar a realitzar l'examen en el seu propi municipi, ja que som
Centre Examinador Oficial. Possibilitat de realitzar en línia.

Observacions: Aula amb espai per a 15 -18 alumnes per grup, que continga
pissarra i projector.

Preu: Pagament únic de matrícula (material) 50 €, Curs: 280 € (dos quotes de
140 €) Preu de la taxa d'examen no inclosa.

· MARCA PERSONAL O COM VIURE DELS TEUS PROPIS TALENTS.

Empresa: Cento Carbó Peris

Duració i horari: Taller puntual de 4 o 6 h.

Tipus de públic: A partir de 16 anys.

Descripció de l’activitat: Un futur laboral a prova de crisis econòmiques,
indiferència política i desorientació professional? Crea la teva pròpia marca
personal i aprén a vendre els teus propis talents. Descobrim junts les habilitats
que t'ajudaran a generar la teva pròpia sostenibilitat econòmica, eixa gran
assignatura oblidada i que curiosament preocupa a tota la societat.

Materials: una pissarra tipus vileda amb retoladors, cadires i espai ampli.

Preu: 600 € + IVA.
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· ESCOLA D’ESTIU AUCA

Empresa: Auca, Projectes Educatius SL.

Duració i horari: Última setmana de juny, juliol i agost.

Tipus de públic: Entre 3 i 12 anys.

Descripció de l'activitat: Títol 1,2,3 històries del revés: La maleta viatgera
Realització de jocs i tallers relacionats amb l’ambientació de l’escola d’estiu.

Observacions: Generalment un col·legi o poliesportiu, amb espais d’exterior.

Preu: Mes complet 180€ (de 9h a 14h) ratio 12-15.

· CURS SOL·LICITUD CERTIFICATS

Empresa: Auca, Projectes Educatius SL.

Duració i horari: 15h a 30h

Tipus de públic: A partir dels 18 anys.

Descripció de l'activitat: Sol·licitud de certificats i documents d’identificació.

Preu: -15 h: 850 € (40 alumne, mínim 12) -30 h: 1560 € (90 € alumne, 15 mínim)

· CURS FORMACIÓ PERMANENT

Empresa: Auca, Projectes Educatius SL.

Duració i horari: 15 h,  30 h, O 45 h, entre setmana o fi de setmana.

Tipus de públic: A partir dels 18 anys.

Descripció de l'activitat: Educador de menjador escolar, educador de col·lectius
NEE, educació ambiental, educació emocional en l'animació del temps lliure,
dinamització de ludoteques, es pot adaptar a la modalitat en línia.

Preu: -15 h: 570 € (30 € alumne, mínim 15) -30 h: 990 € (50 € alumne, mínim 15 )
-45 h: 1440 €
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AUCA, PROJECTES EDUCATIUS SL . SAN JOAN D’ALACANT

Direcció : C/ Del Carmen, 79 Entlo.c 03550 San Joan d’Alacant

Telèfon: 966593141

Correu electrònic: auca@auca.es

web: www.auca.es

CENTO CARBÓ PERIS · GRAU DE GANDIA

Direcció: Av/ Europa 5

Telèfon: 680243512

Correu electrònic: centocarbo@gmail.com

Web: Espectacle Música per un tub: https://vimeo.com/375214745

CREATIVA SERVEIS I EVENTS · ALQUERIA DE LA COMTESSA

Direcció: C/Sant Pere, 38 Alqueria de la Comtessa

Telèfon: 600 27 00 08

Correu electrònic: creactivaserveis@gmail.com

Observacions: Som una empresa dedicada a l’organització de diferents serveis,
events i activitats relacionades amb l’àmbit juvenil, infantil, esportiu i cultural.
També organitzem escoles vacacionals, contacontes, animacions i fires de
l’estudiant.
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EL BRÚFOL  · BENISSA

Direcció: C/ Dels Margenadors 9-1

Telèfon: 630343887

Correu electrònic: info@elbrufol.com

Web: www.elbrufol.com

El SERRALET DE  SEGÀRIA · EL RÀFOL D’ALMÚNIA

Direcció: C/major N 10, El Ràfol d'Almúnia

Telèfon: 696352903

Correu Electrònic: info@elserralet.com

Web:www.elserralet.com

ENDÈMICA NATURA  · PEDREGUER

Direcció: C/ L’ Empecinado 19

Telèfon: 616043173

Correu electrònic: info@endemicanatura.com

Web: www.endemicanatura.com

Observacions: Oferim experiències a demanda. Pots consultar la programació al
calendari de la web i preguntar disponibilitat prèvia per WhatsApp o per correu
electrònic
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ESCUELA DE JÓVENES EMPRENEDORES  · BENISSA

Direcció: C/Escoto 72

Telèfon: 686524109

Correu electrònic: laurence@erfgrupo.com

Web: www.escueladejovenesemprendedores.com

Observacions: Impulsem la Cultura de l'emprenedoria, el desenvolupament
personal i l'educació financera per ajudar als xiquets, xiquetes i jóvens a guanyar
habilitats que necessiten en el segle XXI.

ESPAI CALANDRA  · VALÈNCIA

Direcció: Av/ Real de Madrid, 3-3

Telèfon: 678254674 - 636080777

Correu electrònic: hola@espaicalandra.com

Web: www.espaicalandra.com

EVENTOS LZD  · ALTEA

Direcció: AV/Ferrocarril S/N

Telèfon: 663854132

Correu electrònic: eventos@eventosLZD.com

Web: www.eventoslzd.com

Observacions: Empresa d’activitats juvenils, culturals, familiars, oci alternatiu, oci
tecnològic etc.
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FACTORIA D’IDEES I CREACIONS COOP.V  · ALGINET

Direcció: c/ proyecto 3 pp12,7, 46230 Alginet,  València

Telèfon: 600241784 - 600264723

Correu electrònic: admin@factoriadideesicreacions.es

Web: www.correterres.com - www.factoriadideesicreacions.es

Observacions: Correterres és l’activitat oferida i Factoria d’Idees i Creacions
l’empresa que gestiona aquesta activitat.

FELIP BUIGUES MONFORT  · XÀBIA

Direcció: C/Ravalet 53-2

Telèfon: 669679189

Correu electrònic: febuimon@gmail.com

Observacions: Educar per a ser és un projecte educatiu que fomenta el joc, la
lliure expressió, l'educació emocional i la creativitat.
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IDEARI COOP  · DÉNIA

Direcció: C/Mestre Serrano 4-2. Dénia

Telèfon: 667697448

Correu electrònic: idearicoop@gmail.com

Observacions: Som una empresa de gestió del patrimoni cultural. Fem tallers
didàctics, visites guiades i gestionar espais culturals des de 2009. El nostre radi
d’acció és la Marina i la Safor

ILUMISOUND PRODUCCIONES  · CALP

Direcció: Ctra N-332 KM 169. Calp

Telèfon: 722715094

Correu electrònic: ilumisoundproducciones@gmail.com

web: www.ilumisound.es

Observacions: Ens dediquem al lloguer i venda d'equips audiovisuals, producció
d'esdeveniments i escenaris. Podríem realitzar cursos d'iniciació al Dj's, amb una
festa final en la qual els alumnes poden exposar els seus coneixements apresos,
i inclòs entre diversos ajuntaments, fer un concurs de dj's.
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INTER-LINGUA DEL MEDITERRANEO  · ELX

Direcció: Oscar Esplà 55. Elx

Telèfon: 968100785//966285922

Correu electrònic: info@inter-linguaweb.es

web: www.inter-lingua.es

Observacions: Empresa de formació en idiomes, obtenció títols oficial
Cambridge/Trinity, escoles d'estiu, Nadal, pasqua, campaments d'immersió
lingüística i festes de final de curs.

LA NATURADORA SL  · BENISSA

Direcció: C/Sant Domènech 66. Benissa

Telèfon: 615281338

Correu electrònic: lanaturadora@lanaturadora.com

web: www.lanaturadora.com

Observacions: Empresa experta en polítiques d’igualtat i educació en diversitat,
coeducació i educació sexual per a infància, adolescència i persones adultes.

86

mailto:info@inter-linguaweb.es
http://www.inter-lingua.es
mailto:lanaturadora@lanaturadora.com
http://www.lanaturadora.com
http://www.instagram.com/lanaturadora
https://www.facebook.com/lanaturadora-1493069097675696


LES 9 MUSES  · BENISSA

Direcció: C/Sant Benet 18. Benissa

Telèfon: 631789091// 638933032

Correu electrònic: lesnou9muses@gmail.com

Observacions: Realitzem un gran ventall d'activitats artítiques participatives
(Murals, recitals, performances, exposicions, tallers artístics...) per a joves i
adults) El projecte Les 9 Muses naix de la necessitat de crear un espai on l'art fet
per dones joves siga reconegut, amb la nostra pròpia perspectiva experimentem
amb allò que ens crema com a artistes, per això hem volgut explorar el que
nosaltres podem fer amb les nostres àrees artístiques: la il·lustració, la poesia,
audiovisual, les arts escèniques i la música. Aquests arts posats en un context
més proper a les persones per fer un "artivisme" actiu amb la posada de les
nostres perspectives en enfront de la societat on vivim i fer del nostre art un
compromís amb la societat perquè entren amb les paraules i la mirada.

LOLA LLOPIS MELIS  · PILES

Direcció : Ausias March, 40 Piles

Telèfon: 696928498

Correu electrònic: llopismelis@gmail.com

web: www.acordmediacion.com

Observacions: Tallers, jocs, aprenentatges i descobriments sobre la intel·ligència
i l’educació emocional.
Entrenament de la gestió de les emocions i sentiments per a aprendre
a relacionar-se positivament. Treballem la socialització positiva, la
confiança, el respecte, l’escolta activa, la comunicació efectiva i
l’assertivitat.
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MARIA BUIGUES ROS  · XÀBIA

Direcció: C/Magallanes 13-baix. Xàbia.

Telèfon: 639286982

Correu electrònic: maria.buigues.ros@gmail.com

Observacions: Realitzem tanta dinamització de grups, animacions i activitats
més lúdiques com educatives, dins de l’àmbit de la psicologia (emocions,
motivacions i estudi) i la sexualitat.

MELISA RUIZ LÓPEZ  · PORT DE SAGUNT

Direcció : C/Maestrat,16-1-5. Port de Sagunt

Telèfon: 645840279

Correu electrònic: mel2325@gmail.com

MIMA, DISSENY I NOVA MEDIA  · XÀBIA

Direcció : C/Historiador Palau, 4- Baix. Xàbia.

Telèfon: 667041008

Correu electrònic: info@mima.net

web: www.mima.net

Observacions:. La seua activitat és variada i contempla l’anàlisi de la identitat
corporativa, el treball editorial, il·lustració a més de portar a terme campanyes de
comunicació gràfica i disseny de llocs web.
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NACIDOS DE LA TIERRA · VALÈNCIA

Direcció: Calle Alcalde José Idrag, 22 – Marines, Valencia. 46163

Telèfon: 697418407 - 669824517

Correu electrònic: talleres@nacidosdelatierra.com

Observacions: Creem projectes personalitzats centrats en propostes de Cultura
Urbana, treballant ODS i reforçant valors positius a través d'activitats artístiques,
esportives i formatives.

Web: www.nacidosdelatierra.com

NITIDIA SPORT SL  · PEDREGUER

Direcció: C/Príncep 5. Pedreguer

Telèfon: 633014143

Correu electrònic: info@nitidiasport.com

web: www.nitidiasport.com

Observacions: Elaboració i execució de projectes esportius i educatius, com
escoles vocacionals, extraescolars, campus esportius, campaments, etc. Així
com tota classe d'animacions per a qualsevol classe d'esdeveniment.
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OUTDOOR DEPORTE AVENTURA Y NATURALEZA SL  · COCENTAINA

Direcció: C/Banyeres de Mariola 18. Cocentaina

Telèfon: 965543394

Correu electrònic: info@outdoordeporte.com

web: www.outdoordeporte.com En construcció

PABLANK EVENTOS OCIO ALTERNATIVO  · PEGO

Direcció: C/Benirrama, 5. Pego.

Telèfon: 674974646

Correu electrònic: Pablankeventos@gmail.com

web: www.youtube.com/channel/UCsPoMhoctHyPMph-YqyhKGw
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PLÀSTIC PRECIÓS LA SAFOR  · GANDIA

Direcció: C/Hostal,14-5-20. Gandia

Telèfon: 618897269

Correu electrònic: info@plasticprecioslasafor.org

web: plasticprecioslasafor.org

Observacions: Som una organització sense ànim de lucre situada a Gandia. El
nostre objectiu és conscienciar a les persones de la importància d'un canvi en els
actuals sistemes de producció i consum cap a un model d'economia circular.
Disposem d'unes màquines de reciclatge de plàstic mòbils que es permeten fer
tallers molts dinàmics i participatius amb un gran impacte entre les persones
assistents. També fabriquem productes amb plàstic 100% reciclatge de la nostra
comunitat local.

RDC ESTUDI DE SO   · VILALLONGA

Direcció: C/ l’ escola nº 9 Villalonga

Telèfon: 658983081

Correu Electrònic: rdcestudiodesonido@gmail.com

Web: https://www.rdcestudiodesonido.com/
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TARAMBANA TEATRE CIA. SOCIOCULTURAL  · TEULADA

Direcció: Av/Mediterrani,180. Teulada

Telèfon: 639084095

Correu electrònic: tarambanateatre@hotmail.es

web:https://drive.google.com/drive/folders/106BjLuCab27mWcntYPpXF4kG42
W7Vq1W?usp=sharing

Observacions: És una empresa sociocultural, que creu en la cultura i les arts
com a eina fonamental per a la dinamització educativa en la societat.
La nostra especialitat és impartir cursos i elaboració de projectes adaptats a les
necessitats de la societat. El nostre objectiu és continuar promocionant el teatre,
i l'ús de les arts com a eina pedagògica, transmitent educació en valors per a
tots i totes.

TOT ANIMACIÓ SL · CATARROJA

Direcció: AV/Jaume I ,10. Catarroja

Telèfon: 961273520

Correu electrònic: info@grupotot.com

Web: www.grupotot.com
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VERD CONSULTORIA AMBIENTAL  · ALTEA

Direcció: Partida Pla de Castell, 31.Altea

Telèfon: 650301223// 670436117

Correu electrònic: contacto@verdconsultoria.com

web: www.verdconsultoria.com

Observacions: Entre els nostres serveis es troben l'educació i interpretació
ambiental. Per això, hem dissenyat una sèrie d'activitats i tallers per a qualsevol
edat, amb l'objectiu de posar en valor el medi ambient en l'àmbit local. També
desenvolupem activitats personalitzades a petició dels nostres clients.

VERSARTE.ORG/ ABRAHAM SERRANO PÉREZ  · IBI

Direcció : C/Tibi Nº17, 1ºE, Esc.2 CP-03440 Ibi (Alacant)

Telèfon: 645 740 186

Correu electrònic: info@versarte,org

web: www.versarte.org

Observacions: Escola independent d’arts urbanes / Traball en valors.
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