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1. DINAMITZACIÓ DE PARCS I ESPAIS NATURALS

2. FIRES VACACIONALS

3. OCI NOCTURN

4. CAP DE SETMANA JOVE

OFERTA DE SERVEIS 
MUNICIPALS DE 
DINAMITZACIÓ PER A LA 
INFÀNCIA I LA JOVENTUT



Volem oferir una alternativa d’oci a xiquets, xiquetes i 
famílies, al mateix temps que es converteix en una forma 
de conèixer millor l’entorn social, natural i cultural del seu 
municipi. 

Per a això, el treball es desenvolupa incidint sobre quatre 
nivells diferenciats:
 
•  Els xiquets i les xiquetes del cicle d’Infantil (0 a 5 anys) 

que visiten el parc o espai natural.
•  Els xiquets i les xiquetes de primer, segon i tercer cicle 

de Primària (de 6 a 14 anys) ) que visiten el parc o espai 
natural.

•  Les famílies dels participants. 
•  La població en general, en les seues diverses 

manifestacions,  com a factors importants de l’entorn.
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DINAMITZACIÓ DE PARCS I 
ESPAIS NATURALS



Jocs col·lectius
Espai especial -5
Espectacles, Animacions, música i danses
Tallers alternatius
Jocs populars

ACTIVITATS
Dinamització de parcs

i espais naturals



Plantegem una zona lúdica i participativa destinada al públic infantil i 
juvenil de la seua localitat durant qualsevol època vacacional.

Tota una experiència d’oci mitjançant la qual xiquets, xiquetes i joves 
podran gaudir del seu temps lliure en un espai dissenyat a manera de 
Fira i on es  recull  els seus principals centres d’interès.

Es proposa com una alternativa i un recurs per a les vacances (Nadal, 
Pasqua) ofert per l’Ajuntament als seus ciutadans  més joves, al mateix 
temps que celebrem les festes.

FIRES VACACIONALS
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Espai d’Atraccions
Ludoespai
Espai de Tallers
Plaça Activa

ACTIVITATS
Fires Vacacionals



Espai de referència per a joves del municipi, on 
proposem un conjunt d’accions i activitats que 
s’emmarquen en una metodologia d’intervenció 
educativa de l’Oci, sustentades en una Pedagogia 
de Temps Lliure i en el marc d’un Programa de 
Dinamització i Participació Juvenil d’Oci Nocturn, en 
el qual els i les joves poden:

•  Conèixer l’oferta d’activitats, programes i serveis 
del municipi.

•  Conviure amb altres joves. 
•  Proposar actuacions i activitats per ocupar el 

seu temps lliure i d’oci de caràcter creatiu i positiu. 
•  Discutir, analitzar i reflexionar sobre les coses 

que li preocupen com a persona i com a col·lectiu.
•	  Participar en el funcionament i en la configuració 

del programa d’Oci Nocturn.
•	  Constituir grups i associacions, que es 

desenvolupen i es potèncien, mantenint la seua 
riquesa i vida, aprenent a organitzar, executar i 
avaluar el que es fa. 

•  Aprendre a prendre decisions, afrontar els 
conflictes i a treballar en grup.

OCI NOCTURN
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ESPORTIVES
LÚDIQUES
MUSICALS
CINEFORUM

ESPAI CREATIU
ACTUACIONS ESPECIALS
ESPAI ACTIU
ESPAI INFORMA-T
TALLERS INTERCULTURALS

ACTIVITATS
Oci Nocturn



Els joves requereixen del desenvolupament d’una política 
integral que incidisca en la creació, reforçament i potenciació 
de recursos específics per a joves. Les necessitats prioritàries 
dels i les joves passen per: la informació, la formació, el 
treball, l’oci i temps lliure i la participació social. 
 
Aquest no és un programa amb un únic objectiu i dirigit a un 
sol grup de la població. La proposta que llancem inclou a tots  i 
totes els ciutadans i ciutadanes i el més important, el benestar 
de tots ells i totes elles.4

CAP DE SETMANA JOVE



ACTIVITATS
Cap de setmana jove

PROPOSTES

MACRO DISCOMÒBIL
ORQUESTRES
BARBACOA GEGANT
MULTIAVENTURA URBANA
UNFLABLES ESPORTIUS
PAINT BALL URBÀ
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