
JORNADES D’EDUCACIÓ I TECNOLOGIA
5 DE MAIG | CASAL JOVE PORT DE SAGUNT

Lloc de realització:
 Casal Jove. 

Direcció: 
C/ Vent de Marinada s/n de Port de Sagunt.

Telèfon de contacte: 
96 268 34 39 / 96 119 30 70.



PLACES LIMITADES

DISSABTE 5 MAIG
JORNADES EDUCATIVES 
DIRIGIDES A JOVES I FAMÍLIES.

Escola de youtubers: Taller de guió, interpretació, edició i 
màrqueting digital.
Duració: 2h. Dirigit a majors d’11 anys.
*Inscripció prèvia. 

Taller de seguretat en l’ús infantil de tablets.
Duració: 2h. Dirigit a estudiants de 4t i 5é Primària acompanyats 
per un adult. 
*Inscripció prèvia.

Xarrada “Vull ser youtuber”.
Dirigit a famílies. Pares/mares, iaios/es, fills/filles... Es tracta 
d’una xarrada oberta on els diferents membres de la família 
poden compartir l’experiència d’aprendre a entendre els pros i 
els contres del fenomen Youtuber.
Entrada lliure.

Sessió de preguntes i respostes amb el youtuber valencià 
Jaume Cremades, conegut com Perxitaa amb més de 1,5M de 
subscriptors. 

Taller: Quant sap Internet de tu?
Duració: 2h. Dirigit a estudiants de 6é Primària i 1er ESO 
acompanyats per un adult.
*Inscripció prèvia. 

Youtuber Lab: Sessions de coaching per a joves amb projectes 
youtubers. Presenta el teu projecte i rebràs assessorament 
professional per al seu perfeccionament i posada en marxa. Amb 
la col•laboració de Perxitaa. Dirigits a: joves de 12 a 22 anys. 
*Inscripció prèvia i bases a llunaplena.saguntjove.es

10h

11:30h

12:30h

16h

16h

16:30h    

Apertura de zona e-sport: PS4, Wii, Clash Royale i LOL 2x2.
Duració: 3h. Dirigit a joves de 12 a 18 anys. 
*Inscripció al Casal Jove.

Taller de seguretat i privacitat a les xarxes socials.
Duració: 2h. Dirigit a estudiants de 2n, 3er i 4t ESO acompanyats 
per un adult.
*Inscripció prèvia.

Pecha Kucha Stranger Tics 20 x20
Presentacions de 20 diapositives on adults i joves exposaran la 
seua personal visió generacional de les tecnologies. T’apuntes a 
un debat entre generacions? 
Entrada lliure. 

Mostra de Youtubers Socials. 
Exhibició de diferents Canals i iniciatives de Youtubers alternatius 
i socials. 
Entrada lliure.
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Inscripcions prèvies fins al dijous 3 de maig 
a la web llunaplena.saguntojove.es. 

*


