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- La matrícula inclou despeses d'inscripció, assistència a cursos i a ta-

llers.  

- Els cursos no poden iniciar-se si no hi ha un mínim d'alumnat matriculat 

- L'alumnat té dret a la devolució de la taxa de matriculació quan la pres-

tació del servei no haja pogut realitzar-se per causes imputables a l'Ajunta-

ment, sempre que s'acredite el pagament d'aquesta. S'entén per causa 

imputable a l'Ajuntament aquella originada exclusivament per voluntat muni-

cipal que no estiga motivada, promoguda, ocasionada o provocada per ac-

tuacions, fets, obres, conductes o comportaments de les persones interes-

sades. Igualment, es té dret a la devolució del 50% de l'import de la taxa 

quan la prestació del servei no haja pogut realitzar-se a causa de l'alumne/a, 

sempre que es comunique a l'Ajuntament amb una anticipació mínima de 48 

hores al dia fixat per a l'inici del curs o activitat per qualsevol mitjà que per-

meta tindre constància de la recepció per l'entitat organitzadora (instància). 

La no comunicació de la baixa, respecte a l'indicat anteriorment, comporta 

l'obligació de satisfer la taxa. Els preus de les taxes estan regulats per l'Or-

denança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis d'ensenya-

ments especials. 

- L'Administració es reserva el dret de modificar els horaris i els llocs de 

realització dels cursos que apareixen publicats. 

- Una persona no podrà matricular-se en més de dos cursos de la mateixa 

escola. 

- COMENÇAMENT DEL CURS. Els cursos comencen en la data indicada 

en la fitxa de cadascun d'ells.  

- FESTA TANCAMENT ESCOLES CREATIVES: El 28 de maig de 2022 de 

realitzarà, excepte canvis organitzatius, la festa de tancament de les esco-

les creatives de la Regidoria de Joventut i Infància de l'Ajuntament de Sa-

gunt 

1.– Observacions matrícula: 
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Davant la permanència d'afectació del Covid-19 es mantenen les mesures 

de prevenció del curs passat: 

 

- Reducció de l'aforament en els espais on s'imparteixen els cursos. 

L'aforament no podrà superar el màxim d'alumnes determinats en cada aula 

i que determina la distància de Seguretat corresponent a la normativa vi-

gent.  

- S'ha de respectar la distància física que s'indica dins de cada aula, així 

com tota la senyalització referida a les mesures sanitàries i higièniques pre-

vistes en cada espai. 

- Serà obligatori l'ús de mascareta en tot moment. 

- En l'entrada de cada Centre hi haurà solució hidroalcohòlica. 

- Els cursos i tallers, així com tota la programació està condicionada a 

l'evolució del COVID-19 i s'adequarà a allò que dispose la legislació vigent. 

- Els cursos, en cas d'haver-hi un rebrot, s'adaptaran a la nova situació. 

En cas de suspensió de les activitats, l'alumnat podrà sol·licitar la devolució 

de la taxa. Aquesta, es realitzarà d'acord amb el període docent impartit, de 

manera proporcional. 

2.– Mesures COVID19: 
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JOVES 
 
TALLER CÒMIC MANGA 
Dirigit a: joves de 12 a 20 anys 
Duració: (26 h) 11 de febrer a 27 de maig de 2022 
Matricula: 40 euros 
Horari: Divendres de 17 a 19 h 
Descripció: Aprendrem a contar les nostres històries a través del còmic 

manga i les tècniques dels mangakas. Parlarem de storyboards, disseny de 

personatges, fons de vinyetes, recursos de còmic, narració i molt més... 

ESCOLA CÒMIC: 

ESCOLA JOVE DE BALL: 

JOVES 

 
PREPARA LA TEUA ACTUACIÓ BALL URBÀ (2) 
Dirigit a:  joves de 12 a 20 anys 
Duració: (13 h) Del 10 de febrer a 19 de maig de 2022 
Matricula: 16 euros 
Horari: Dijous de 19 a 20 h 
Descripció: Preparació d'una actuació davant el púbic. Coreografia, maqui-
llatge, vestuaris, etc.. I treballar per grups una actuació al saló del manga de 
València 
 
INICIACIÓ AL BALL FLAMENC 
Dirigit a:  joves de 16 a 30 anys 
Duració: (13 h) Del 9 de febrer al 18 de maig de 2022 
Matricula: 16 euros 
Horari: Dimecres de 19 a 20 h 
Descripció: Nocions bàsiques de ritmes i palmes. Aprenentatge dels conei-
xements bàsics del ball; Aprenentatge de la tècnica del Flamenc ( 
 
TALLER COMPÀS DE PERCUSSIÓ / “CAJÓN FLAMENCO” 
Dirigit a:  joves de 16 a 30 anys 
Duració:(13 h) Del 9 de febrer al 18 de maig de 2022 
Matricula: 16 euros 
Horari: Dimecres de 18 a 19 h 
Descripció: Compàs Flamenc (ritmes i tècnica del “cajón”); Variacions dels 
pals flamencs; Nocions d'acompanyament de ball, guitarra i cante. 

3.– Cursos: 
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JOVES 

COREOGRAFIES MUSICALS 
Dirigit a:  joves de 18 a 30 anys 
Duració: (8 h) Del 8 de febrer a 1 de març de 2022 
Matricula: 8 euros 
Horari: Dijous de 20 a 21 h 
Descripció: Gaudeix aprenent les coreografies més famoses del teatre i el 
cinema musical. 
 

INICIACIÓ AL JAZZ 
Dirigit a:  joves de 18 a 30 anys 
Duració: (8 h) Del 22 de març a 12 d´abril de 2022 
Matricula: 8 euros 
Horari: Dijous de 20 a 21 h 
Descripció: Enganxa't al ball del jazz de la mà dels millors ballarins. Una ma-
nera divertida d'aprendre a ballar un estil diferent i original. 
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CREALLETRES, LITERAURA CREATIVA: 

JOVES 

ESPAI LECTURA Grup A 
Dirigit a: Joves de 12 a 17 anys 
Duració:(52 h) Del 21 de gener al 27 de maig de 2022 
Matricula: Gratuita 
Horari: Divendres de 17 a 19 h 
Descripció: T'agrada escriure?Tothom et diu que eres una persona creati-
va?al fet que esperes? Volem ajudar-te a desenvolupar la teua capacitat de 
contar històries. 
 

ESPAI LECTURA Grup B 
Dirigit a: Joves de 18 a 30 anys 
Duració:(52 h) Del 18 de gener al 27 de maig de 2022 
Matricula: Gratuita 
Horari: Dimecres de 18:30 a 20:30 h 
Descripció: T'agrada escriure?Tothom et diu que eres una persona creati-
va?al fet que esperes? Volem ajudar-te a desenvolupar la teua capacitat de 
contar històries. 

ESCOLA ROCK: 

PRODUCCIÓ MÚSICA ELECTRONICA 
Dirigit a: Joves de 12 a 30 anys 
Duració:(13 h) De l’1 de març al 12 d´abril de 2022 
Matricula: 16 euros 
Horari: Dimarts de 17 a 21 h (Classes de dues hores)  
Descripció: Introducció a la producció de música electrònica 
 
 

RAP JOVE 
Dirigit a: Joves de 12 a 30 anys 
Duració: (26 h) Del 8 de febrer a 17 de maig de 2022 
Matricula: 40 euros 
Horari: Dimarts (Clases d´una hora) de 17 a 19 h 
Descripció: Aprendrem les coses bàsiques necessàries per a samplear i fer 
els nostres propis ritmes. També experimentarem amb l'enregistrament del 
nostre propi tema compost i escrit. 
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4.– Informació i matricula: 

Informació:  
CENTRE CULTURAL MARIO MONREAL, C/ Roma, 9 telf: 96 265 58 80. 
CASAL JOVE PORT, C/ Vent de Marinada, s/n  telf: 96 268 34 39 
 

Lloc de realització:  
Casal Jove Port (C/ Vent de Marinada s/n – 46520 PORT SAGUNT), excepte 

els especificats en un altre equipament municipal. 

 

Inscripcions i matricula: 
Període de inscripció: del 17 de gener fins al 6 de febrer de 2022,   
La inscripció és de manera telemàtica a través de la plataforma 
d'inscripció online, quan s'òbriga el període corresponent en l'enllaç:  
https://aytosagunto.apuntate.online/pio/  
  

5.– Calendari: 

Febrer 
              

Març 
              

22 22 
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                  30 31           

BLAU: Dies de classe 

ROIG: No hi ha classe 

VERD: Festa Cloenda 

https://aytosagunto.apuntate.online/pio/
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