
Ajuntament de Sagunt 
Departament de Cultura 

Universitat Popular  

 
ASSUMPTE: Programació cursos monogràfics 
 
Atés el proper 20 de desembre s’obri el termini per a realitzar les inscripcions prèvies al 
procediment de matriculació de matricules gener 2011 
Atés que la matrícula està prevista del 17 a 21 de gener de 2011 
 
  

INFORME 
 
 
sobre la programamació següent: 
 
PRIMER . Aspectes organitzatius i de matriculació 
 
CONDICIONS DE MATRICULACIÓ 
 
q Poden matricular-se totes les persones majors de 18 anys. 
q Les places seran limitades i seguiran un procediment de sorteig públic. 
q PROCEDIMENT DE SORTEIG (4 FASES):  

1. INSCRIPCIÓ per a totes les persones que estiguen interessades: del 20 de 
desembre de 2010 al 12 de gener de 2011. 

2. SORTEIG: 14 de gener. S’extraurà a l’atzar una lletra de l’abecedari per a 
cadascun dels cursos que tinguen llista d’espera i es comptaran a partir d’aquesta 
lletra les places oferides fins a completar cada curs. El número següent a l’última 
plaça admesa obrirà, igualment, una llista d’espera seguint l’ordre alfabètic 
correlatiu de les inscripcions presentades dins del termini previst.  

3. MATRICULACIÓ: del 17 al 21 de gener de 2011. La matriculació no serà 
efectiva si no es realitza el pagament de matrícula durant aquestes dates. 

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DEL REBUT DE PAGAMENT: 24 DE GENER. 
La no presentació del rebut de pagament dins del període especificat implicarà la 
renúncia a la matrícula. 

 
DOCUMENTACIÓ 
q Imprés de preinscripció i fotocòpia del DNI.  
q El pagament de la taxa de matriculació es pot fer amb targeta de crèdit o mitjançat document 

d’autoliquidació. 
 
OBSERVACIONS 
q La matrícula inclou despeses d’inscripció, assistència a cursos i a tallers i la utilització de la 

infraestructura del taller. Només s’expedirà el justificant d’assistència (no homologat) si es sol·licita 
per part de la persona interessada. L’import de matriculació no inclou el material dels cursos. 

q En la matriculació, en cas d’haver-hi llista d’espera, es donarà prioritat a les persones residents en 
aquest municipi, fet que es justificarà mitjançant la presentació del DNI o, si cal, la presentació del 
certificat d’empadronament. 

q Una persona no podrà matricular-se en més de dos cursos si en aquests hi ha llista d’espera. 
q Els cursos no poden iniciar-se si no hi ha un mínim d’alumnes matriculats (10 alumnes). El màxim 

d’alumnes matriculats per curs serà de 20 persones per a tots els cursos, exceptuant els cursos 
d’informàtica, amb un màxim de 14 persones. L’alumnat té dret a la devolució de la taxa de 
matriculació quan la prestació del servei no haja pogut realitzar -se per causes imputables a 
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l’Ajuntament, sempre que s’acredite el pagament de la taxa. S’entén per causa imputable a 
l’Ajuntament aquella originada exclusivament per voluntat municipal que no estiga motivada, 
promoguda, ocasionada o provocada per actuacions, fets, obres, conductes o comportaments de 
les persones interessades. 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 per 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 
dels cursos o activitats per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la recepció per 
l’entitat organitzadora (instància). La no comunicació de la baixa, pel que fa al que es disposa 
anteriorment, comporta l’obligació de satisfer la taxa. (Els preus de les taxes de la UP estan 
regulats per l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis d’ensenyaments 
especials, epígrafs 1 i 2.) 

q La matriculació dels cursos que no s’hagen completat una vegada finalitzat el procés de matriculació 
continuarà oberta fins als quinze dies abans de començar el curs o es complete el nombre màxim 
d’alumnat permés en cada curs. 

Els cursos matriculats al Centre de Formació de Persones Adultes (EPA) inclouen unes despeses de 
matriculació: quota de l’associació d’alumnes i materials bàsics, segons els criteris establerts pel 
claustre d’aquest centre (22 €).  
             

PREINSCRIPCIÓ 

DATES: del 20 de desembre de 2010 al 12 de gener de 2011. 

LLOCS: Casa de Cultura Municipal, c/ Progrés, 9. El Port de Sagunt. Horari: de 9 a 14 h i de 16 a 21 h. 
               Departament de Cultura, c/ Camí Reial, 65. Sagunt. Horari: de 9 a 14 h. 
 

SORTEIG DELS CURSOS QUE TENEN LLISTA D’ESPERA 
 
PROCEDIMENT: Només participaran en el sorteig els alumnes dels cursos que tinguen una demanda 
superior a l’oferta de places. En aquests casos s’extraurà a l’atzar una lletra de l’abecedari per cada curs i 
es comptaran a partir d’aquesta lletra les places oferides, fins completar el nombre màxim d’alumnat 
permés en cada curs. El número següent a l’última plaça admesa obrirà una llista d’espera seguint l’ordre 
alfabètic correlatiu de les inscripcions presentades dins del termini previst. 
DIA DEL SORTEIG: 14 DE GENER DE 2010. 
LLOC: DEPARTAMENT DE CULTURA. CAMÍ REIAL NÚM. 65. 
HORA DEL SORTEIG: 9.00 h. 
PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DELS CURSOS QUE HAN PARTICIPAT EN EL SORTEIG: 
tauler d’anuncis de la Casa de Cultura Municipal; tauler d’anuncis del Departament de Cultura; web de 
l’Ajuntament: www.sagunt.es . Només es publicaran les llistes dels cursos en els quals hi haja llista 
d’espera. Més informació als telèfons: 96 265 58 72 / 96 265 58 68. 
 

MATRICULACIÓ 

DATES: MATRICULACIÓ DEL 17 AL 21 DE GENER DE 2011 
LLOCS: 

• Casa Municipal de Cultura. Telèfon: 96 267 91 11 c/ Progrés, 9. El Port de Sagunt 
• Departament de Cultura. C/ Camí Reial, 65. Sagunt. Telèfons: 96 265 58 68 / 96 265 58 72 

HORARIS: 
   Matins: de 8 a 12 h 
   Vesprades: de 19 a 20.30 h (dilluns, només a la Casa Municipal de Cultura) 
Termini de presentació del rebut de pagament: fins al dia 24 de gener. La no presentació del rebut 
de pagament dins del període especificat implicarà la renúncia a la matrícula. 
 
MATRICULACIÓ A LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA. C/ PROGRÉS, 9. EL PORT DE 
SAGUNT 
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DILLUNS 17 DE GENER   
- OFIMÀTICA: PROCESSADOR DE TEXTOS I FULL DE CÀLCUL C1/C2 
- DISSENY GRÀFIC C 
 
DIMARTS 18 DE GENER     

- TALLER DE CANT CORAL 
- TALLER DE DONES I LITERATURA EN EL SEGLE XX 

 
DIMECRES 19 DE GENER   

- TÈCNIQUES D’IMPROVISACIÓ: parlant en públic 
- TALLER DE L’ESQUENA 

 
DIJOUS 20 DE GENER 
- TALLER DE TXI-KUNG (2a part) 
DIVENDRES 21 DE GENER   
- L’ALIMENTACIÓ MEDITERRÀNIA. Les dietes reguladores de la salut 
 

 
MATRICULACIÓ AL DEPARTAMENT DE CULTURA, CAMÍ REIAL, 65. SAGUNT 

 
DILLUNS 17 DE GENER: 
- OFIMÀTICA:   - PROCESSADOR DE TEXTOS I FULL DE CÀLCUL 

- AUTOMASSATGE 
- JARDINERIA MEDITERRÀNIA 

   
DIMARTS 18, DIMECRES 19, DIJOUS 20 I DIVENDRES 21 DE GENER   

- TÈCNIQUES CONTEMPORÀNIES DE GRAVAT 
- ARQUEOLOGIA A SAGUNT: La cultura de la diversitat: musulmans, cristians i jueus 

  
    

SEGON. Programació . 
 
HORARIS I DATES DE REALITZACIÓ DELS CURSOS  
 

LLOC DE MATRICULACIÓ: CASA DE CULTURA MUNICIPAL. C/ PROGRÉS, 9. EL PORT DE SAGUNT 
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CURS MONITOR/A HORARI En què consisteix? Lloc on es realitza 
el curs 

OFIMÀTICA: 
PROCESSADOR DE 
TEXTOS I FULL DE 
CÀLCUL (40 h) 
C1 (MATÍ) 
C2 (VESPRADA) 
Preu: 37 € + EPA 
(inclou materials) 
Matriculació: 17 de 
gener 

 

A1: dilluns i 
dimecres, de 
9.30 a 11.30 
h. 
Del 7 de 
març al 25 de 
maig. 

 
 
 
 

 
A2: dijous de 
16 a 20 h. 
Del 3 de 
març al 26 de 
maig. 

 

Curs dirigit a les 
persones que volen 
iniciar-se en la 
informàtica però 
que ja han tingut un 
contacte previ. Els 
continguts inclouen 
des d’una iniciació 
al processador de 
textos fins a un 
nivell 
d’aprofundiment 
intermedi, així com 
coneixements 
inicials en el full de 
càlcul, tot 
incorporant la suite 
Open Office. 

CENTRE DE 
FORMACIÓ DE 
PERSONES 
ADULTES 

(EPA) 

MIGUEL 
HERNÁNDEZ 
C/ Dolores Ibárruri, 

s/n. 
El Port de Sagunt. 

 

DISSENY 
GRÀFIC. (40 h) 
Preu: 37 €  
Matriculació: 17 de 
gener 

ISI CONSULTING, 
SL 

Dimecres de 
16 a 20 h.  
Del 9 de 
març al 25 de 
maig. 

Iniciar l’alumnat en 
la ferramenta de 
software lliure 
GIMP i capacitar les 
persones assistents 
per a realitzar 
tasques de retoc i 
creació d’imatges 
digitals 

C/ Dolores Ibárruri, 
15. 
El Port de Sagunt. 

LLOC DE MATRICULACIÓ: CASA MUNICIPAL DE CULTURA. C/  
PROGRÉS, 9. EL PORT DE SAGUNT 

TALLER DE CANT 
CORAL 20 h 
Preu: 30 € +EPA 
Matriculació: 18 de gener 
 

 

Dimecres, de 
18.30 a 20.30 h. 
Del 19 de març 
al 18 de maig. 

Que l’alumnat 
conega les 
ferramentes i 
aprenga tècniques 
necessàries per al 
cant coral. 
Experimentar 
tècniques i 
ferramentes a partir 
de la creació d’un 
cor. 

 
 
 
 
 
 
 
CENTRE DE 
FORMACIÓ DE 
PERSONES 
ADULTES Miguel 
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DONES I LITERATURA 
EN EL SEGLE XX  
20 h 
Preu: 30 € +EPA 
Matriculació: 18 de gener 
 

 

Dijous, de 18.30 a 
20.30 h. 

Del 3 de març al 
26 de maig. 

Anàlisi i estudi de 
l’estructura literària 
de les novel·les 
d’escriptores 
contemporànies i 
dels universos 
femenins que es 
transmeten: Carmen 
Laforet, Elena 
Soriano, Ana Mª 
Matute i Carmen 
Martín Gaite. 

Hernández 
C/ Dolores Ibarruri, 
La Pasionaria, s/n. 
El Port de Sagunt. 

TALLER DE 
L’ESQUENA 
20 h 
Preu: 30 € 
Matriculació: 19 de gener 

Cristina Viñals 
Huerta 

Divendres de 18 a 
20 h. 

Del 4 de febrer al 
15 d’abril. 

Adquirir bons 
hàbits posturals per 
evitar tensions 
físiques 
innecessàries. 
Conéixer 
l’ergonomia pròpia 
de l’esquena-
columna en relació 
amb la resta del cos. 
Aprendre recursos 
que ens permeten 
solucionar dolors 
puntuals o lleus de 
l’esquena. 

CENTRE CÍVIC 
ANTIC SANATORI 
Av. De la Hispanitat, 

s/n. 
El Port de Sagunt. 

TÈCNIQUES 
D’IMPROVISACIÓ I 
COMUNICACIÓ. Parlant 
en públic 
40 h 
Preu: 37 € 
Matriculació: 19 de gener 

Enrique Cerezo 
Sanz 

Dijous de 18 a 21 
h 

De l’10 de febrer 
al 26 de maig 

El taller pretén 
millorar la capacitat 
per a parlar en 
públic mitjançant 
l’adquisició de 
tècniques 
expressives, domini 
del missatge i la 
millora de l’escolta 
i de la reacció 
davant l’auditoria a 
què es dirigeix.  
 
 

CASA DE 
CULTURA 

MUNICIPAL 
(annex). 

C/ Progrés, 9. 
El Port de Sagunt. 
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TALLER DE TXI-KUNG 
MATÍ (27 h) 
Preu: 37 € 
Matriculació: 20 de gener 

 

Dimarts i dijous, 
de 9.30 a 10.30 h. 
Del 10 de febrer 
al 26 de maig. 

Donar a conéixer a 
l’alumnat una 
disciplina que el 
poble xinés ha 
practicat durant 
milers d’anys per a 
millorar la salut i 
desenvolupar una 
major fortalesa 
física. Exercicis 
energètics, 
moviments suaus, 
concentració mental 
i respiració  
adequada. 

CASA DE 
CULTURA 

MUNICIPAL 
(annex). 

C/ Progrés, 9. 
El Port de Sagunt. 

 
 

ALIMENTACIÓ 
MEDITERRÀNIA. Com 
mantindre un pes correcte 
alimentant-nos 
adequadament 
Preu: 30 € 
Dia de matrícula: 21 de 
gener 

Cándido García 
Alejo 

Dilluns de 18.30 
a 20.30 h. 
Del 7 de març al 
23 de maig. 

Dotar l’alumnat de 
ferramentes 
necessàries que els 
permeten adquirir 
un criteri propi per 
a dissenyar menús 
equilibrats adaptats 
a les seues 
necessitats. Saber 
alimentar-se, saber 
nodrir-se. 

CENTRE DE 
FORMACIÓ DE 
PERSONES 
ADULTES Miguel 
Hernández 
C/ Dolores Ibarruri, 
La Pasionaria, s/n. 
El Port de Sagunt. 

     
LLOC DE MATRICULACIÓ: DEPARTAMENT DE CULTURA. C/ CAMÍ REIAL, 65 SAGUNT 
 

OFIMÀTICA: 
PROCESSADOR DE 
TEXTOS I FULL DE 
CÀLCUL (40 h) 
D (VESPRADA) 
Preu: 37 € + EPA (inclou 
materials) 
Matriculació: 17 de gener 

 

A1: dilluns i 
dimecres, de 
15.30 a 17.30 h. 
Del 7 de març al 

25 de maig. 
 
 
 
 

 
 

Curs dirigit a les 
persones que volen 
iniciar-se en la 
informàtica però 
que ja han tingut un 
contacte previ. Els 
continguts inclouen 
des d’una iniciació 
al processador de 
textos fins a un 
nivell 
d’aprofundiment 
intermedi, així com 
coneixements 
inicials en el full de 
càlcul, tot 
incorporant la suite 
Open Office. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRE DE 
FORMACIÓ 
RACÓ DE 
L’HORTA 
C/ Camí de la Mar, 
s/n. 
Sagunt. 
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AUTOMASSATGE 
20 h 
Preu: 30 € 
Matriculació : 17 de gener 

Soledad Dueñas 
Martínez 

Dilluns de 17.15 
a 19.15 h. 
Del 15 de febrer 
al 19 d’abril. 

Aprofitar les 
terminacions 
nervioses del nostre 
cos per a 
reequilibrar el 
nostre organisme: 
Drenatge de coll, 
massatge de braç, 
muscle, trapezi, 
massatge cefàlic, de 
la cara i dels peus. 

JARDINERIA 
MEDITERRÀNIA. 
PLANTES 
AROMÀTIQUES I 
MEDICINALS.  
20 h 
Preu: 30 € 
Dies de matrícula : 18, 19, 
20 i 21de gener 
 

Dolores Sáez 
Bernat 

Dijous de 16 a 19 
h. 
Del 7 d’abril al 
26 de maig. 

Que l’alumnat tinga 
uns coneixements 
bàsics sobre la 
morfologia de les 
plantes i la seua 
utilitat. Pràctica de 
planter, esqueixos, 
trasplantaments, 
poda i tractaments. 

TÈCNIQUES 
CONTEMPORÀNIES DE 
GRAVAT 
20 h 
Preu: 30 € 
Matriculació: 18, 19, 20 i 
21de gener 
 

Manuel Bellver 

Dijous de 16 a 20 
h. 
Del 24 de febrer 
al 31 de març. 

Coneixement i 
pràctica dels 
processos per a 
realitzar una matriu 
i una estampació. 
Assolir criteris 
d’edició. 

    

ARQUEOLOGIA 
MEDIEVAL A 
SAGUNT: 20 h 
Preu: 30 € 
Matriculació: 18, 19, 20 i 
21de gener 
 

Carmen Antoni 
Balanzà 
Mª Teresa 
Sánchez Martín 
 

Dimarts de 17 a 
19 h. 
Del 22 de març al 
24 de maig. 

Sensibilitzar 
l’alumnat envers el 
patrimoni com a bé 
públic. Valorar la 
riquesa i varietat  
dels conjunts 
arqueològics 
medievals per 
entendre la 
convivència entre 
cultures  

 
CASA DE 
CULTURA 
CAPELLÀ 
PALLARÉS 
núm. 12. 
Sagunt. 

 
 
 I perquè així conste, 
 
 
Rosa Dasí Asensi 
 
 
 
 
Coordinadora UP 
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2. SORTEIG: 14 de gener. S’extraurà a l’atzar una lletra de l’abecedari per a 
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l’Ajuntament, sempre que s’acredite el pagament de la taxa. S’entén per causa imputable a 
l’Ajuntament aquella originada exclusivament per voluntat municipal que no estiga motivada, 
promoguda, ocasionada o provocada per actuacions, fets, obres, conductes o comportaments de 
les persones interessades. 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 per 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 
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especials, epígrafs 1 i 2.) 
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HORARIS: 
   Matins: de 8 a 12 h 
   Vesprades: de 19 a 20.30 h (dilluns, només a la Casa Municipal de Cultura) 
Termini de presentació del rebut de pagament: fins al dia 24 de gener. La no presentació del rebut 
de pagament dins del període especificat implicarà la renúncia a la matrícula. 
 
MATRICULACIÓ A LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA. C/ PROGRÉS, 9. EL PORT DE 
SAGUNT 
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DILLUNS 17 DE GENER   
- OFIMÀTICA: PROCESSADOR DE TEXTOS I FULL DE CÀLCUL C1/C2 
- DISSENY GRÀFIC C 
 
DIMARTS 18 DE GENER     

- TALLER DE CANT CORAL 
- TALLER DE DONES I LITERATURA EN EL SEGLE XX 

 
DIMECRES 19 DE GENER   

- TÈCNIQUES D’IMPROVISACIÓ: parlant en públic 
- TALLER DE L’ESQUENA 

 
DIJOUS 20 DE GENER 
- TALLER DE TXI-KUNG (2a part) 
DIVENDRES 21 DE GENER   
- L’ALIMENTACIÓ MEDITERRÀNIA. Les dietes reguladores de la salut 
 

 
MATRICULACIÓ AL DEPARTAMENT DE CULTURA, CAMÍ REIAL, 65. SAGUNT 

 
DILLUNS 17 DE GENER: 
- OFIMÀTICA:   - PROCESSADOR DE TEXTOS I FULL DE CÀLCUL 

- AUTOMASSATGE 
- JARDINERIA MEDITERRÀNIA 

   
DIMARTS 18, DIMECRES 19, DIJOUS 20 I DIVENDRES 21 DE GENER   

- TÈCNIQUES CONTEMPORÀNIES DE GRAVAT 
- ARQUEOLOGIA A SAGUNT: La cultura de la diversitat: musulmans, cristians i jueus 

  
    

SEGON. Programació . 
 
HORARIS I DATES DE REALITZACIÓ DELS CURSOS  
 

LLOC DE MATRICULACIÓ: CASA DE CULTURA MUNICIPAL. C/ PROGRÉS, 9. EL PORT DE SAGUNT 
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CURS MONITOR/A HORARI En què consisteix? Lloc on es realitza 
el curs 

OFIMÀTICA: 
PROCESSADOR DE 
TEXTOS I FULL DE 
CÀLCUL (40 h) 
C1 (MATÍ) 
C2 (VESPRADA) 
Preu: 37 € + EPA 
(inclou materials) 
Matriculació: 17 de 
gener 

 

A1: dilluns i 
dimecres, de 
9.30 a 11.30 
h. 
Del 7 de 
març al 25 de 
maig. 

 
 
 
 

 
A2: dijous de 
16 a 20 h. 
Del 3 de 
març al 26 de 
maig. 

 

Curs dirigit a les 
persones que volen 
iniciar-se en la 
informàtica però 
que ja han tingut un 
contacte previ. Els 
continguts inclouen 
des d’una iniciació 
al processador de 
textos fins a un 
nivell 
d’aprofundiment 
intermedi, així com 
coneixements 
inicials en el full de 
càlcul, tot 
incorporant la suite 
Open Office. 

CENTRE DE 
FORMACIÓ DE 
PERSONES 
ADULTES 

(EPA) 

MIGUEL 
HERNÁNDEZ 
C/ Dolores Ibárruri, 

s/n. 
El Port de Sagunt. 

 

DISSENY 
GRÀFIC. (40 h) 
Preu: 37 €  
Matriculació: 17 de 
gener 

ISI CONSULTING, 
SL 

Dimecres de 
16 a 20 h.  
Del 9 de 
març al 25 de 
maig. 

Iniciar l’alumnat en 
la ferramenta de 
software lliure 
GIMP i capacitar les 
persones assistents 
per a realitzar 
tasques de retoc i 
creació d’imatges 
digitals 

C/ Dolores Ibárruri, 
15. 
El Port de Sagunt. 

LLOC DE MATRICULACIÓ: CASA MUNICIPAL DE CULTURA. C/  
PROGRÉS, 9. EL PORT DE SAGUNT 

TALLER DE CANT 
CORAL 20 h 
Preu: 30 € +EPA 
Matriculació: 18 de gener 
 

 

Dimecres, de 
18.30 a 20.30 h. 
Del 19 de març 
al 18 de maig. 

Que l’alumnat 
conega les 
ferramentes i 
aprenga tècniques 
necessàries per al 
cant coral. 
Experimentar 
tècniques i 
ferramentes a partir 
de la creació d’un 
cor. 

 
 
 
 
 
 
 
CENTRE DE 
FORMACIÓ DE 
PERSONES 
ADULTES Miguel 
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DONES I LITERATURA 
EN EL SEGLE XX  
20 h 
Preu: 30 € +EPA 
Matriculació: 18 de gener 
 

 

Dijous, de 18.30 a 
20.30 h. 

Del 3 de març al 
26 de maig. 

Anàlisi i estudi de 
l’estructura literària 
de les novel·les 
d’escriptores 
contemporànies i 
dels universos 
femenins que es 
transmeten: Carmen 
Laforet, Elena 
Soriano, Ana Mª 
Matute i Carmen 
Martín Gaite. 

Hernández 
C/ Dolores Ibarruri, 
La Pasionaria, s/n. 
El Port de Sagunt. 

TALLER DE 
L’ESQUENA 
20 h 
Preu: 30 € 
Matriculació: 19 de gener 

Cristina Viñals 
Huerta 

Divendres de 18 a 
20 h. 

Del 4 de febrer al 
15 d’abril. 

Adquirir bons 
hàbits posturals per 
evitar tensions 
físiques 
innecessàries. 
Conéixer 
l’ergonomia pròpia 
de l’esquena-
columna en relació 
amb la resta del cos. 
Aprendre recursos 
que ens permeten 
solucionar dolors 
puntuals o lleus de 
l’esquena. 

CENTRE CÍVIC 
ANTIC SANATORI 
Av. De la Hispanitat, 

s/n. 
El Port de Sagunt. 

TÈCNIQUES 
D’IMPROVISACIÓ I 
COMUNICACIÓ. Parlant 
en públic 
40 h 
Preu: 37 € 
Matriculació: 19 de gener 

Enrique Cerezo 
Sanz 

Dijous de 18 a 21 
h 

De l’10 de febrer 
al 26 de maig 

El taller pretén 
millorar la capacitat 
per a parlar en 
públic mitjançant 
l’adquisició de 
tècniques 
expressives, domini 
del missatge i la 
millora de l’escolta 
i de la reacció 
davant l’auditoria a 
què es dirigeix.  
 
 

CASA DE 
CULTURA 

MUNICIPAL 
(annex). 

C/ Progrés, 9. 
El Port de Sagunt. 
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TALLER DE TXI-KUNG 
MATÍ (27 h) 
Preu: 37 € 
Matriculació: 20 de gener 

 

Dimarts i dijous, 
de 9.30 a 10.30 h. 
Del 10 de febrer 
al 26 de maig. 

Donar a conéixer a 
l’alumnat una 
disciplina que el 
poble xinés ha 
practicat durant 
milers d’anys per a 
millorar la salut i 
desenvolupar una 
major fortalesa 
física. Exercicis 
energètics, 
moviments suaus, 
concentració mental 
i respiració  
adequada. 

CASA DE 
CULTURA 

MUNICIPAL 
(annex). 

C/ Progrés, 9. 
El Port de Sagunt. 

 
 

ALIMENTACIÓ 
MEDITERRÀNIA. Com 
mantindre un pes correcte 
alimentant-nos 
adequadament 
Preu: 30 € 
Dia de matrícula: 21 de 
gener 

Cándido García 
Alejo 

Dilluns de 18.30 
a 20.30 h. 
Del 7 de març al 
23 de maig. 

Dotar l’alumnat de 
ferramentes 
necessàries que els 
permeten adquirir 
un criteri propi per 
a dissenyar menús 
equilibrats adaptats 
a les seues 
necessitats. Saber 
alimentar-se, saber 
nodrir-se. 

CENTRE DE 
FORMACIÓ DE 
PERSONES 
ADULTES Miguel 
Hernández 
C/ Dolores Ibarruri, 
La Pasionaria, s/n. 
El Port de Sagunt. 

     
LLOC DE MATRICULACIÓ: DEPARTAMENT DE CULTURA. C/ CAMÍ REIAL, 65 SAGUNT 
 

OFIMÀTICA: 
PROCESSADOR DE 
TEXTOS I FULL DE 
CÀLCUL (40 h) 
D (VESPRADA) 
Preu: 37 € + EPA (inclou 
materials) 
Matriculació: 17 de gener 

 

A1: dilluns i 
dimecres, de 
15.30 a 17.30 h. 
Del 7 de març al 

25 de maig. 
 
 
 
 

 
 

Curs dirigit a les 
persones que volen 
iniciar-se en la 
informàtica però 
que ja han tingut un 
contacte previ. Els 
continguts inclouen 
des d’una iniciació 
al processador de 
textos fins a un 
nivell 
d’aprofundiment 
intermedi, així com 
coneixements 
inicials en el full de 
càlcul, tot 
incorporant la suite 
Open Office. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRE DE 
FORMACIÓ 
RACÓ DE 
L’HORTA 
C/ Camí de la Mar, 
s/n. 
Sagunt. 
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AUTOMASSATGE 
20 h 
Preu: 30 € 
Matriculació : 17 de gener 

Soledad Dueñas 
Martínez 

Dilluns de 17.15 
a 19.15 h. 
Del 15 de febrer 
al 19 d’abril. 

Aprofitar les 
terminacions 
nervioses del nostre 
cos per a 
reequilibrar el 
nostre organisme: 
Drenatge de coll, 
massatge de braç, 
muscle, trapezi, 
massatge cefàlic, de 
la cara i dels peus. 

JARDINERIA 
MEDITERRÀNIA. 
PLANTES 
AROMÀTIQUES I 
MEDICINALS.  
20 h 
Preu: 30 € 
Dies de matrícula : 18, 19, 
20 i 21de gener 
 

Dolores Sáez 
Bernat 

Dijous de 16 a 19 
h. 
Del 7 d’abril al 
26 de maig. 

Que l’alumnat tinga 
uns coneixements 
bàsics sobre la 
morfologia de les 
plantes i la seua 
utilitat. Pràctica de 
planter, esqueixos, 
trasplantaments, 
poda i tractaments. 

TÈCNIQUES 
CONTEMPORÀNIES DE 
GRAVAT 
20 h 
Preu: 30 € 
Matriculació: 18, 19, 20 i 
21de gener 
 

Manuel Bellver 

Dijous de 16 a 20 
h. 
Del 24 de febrer 
al 31 de març. 

Coneixement i 
pràctica dels 
processos per a 
realitzar una matriu 
i una estampació. 
Assolir criteris 
d’edició. 

    

ARQUEOLOGIA 
MEDIEVAL A 
SAGUNT: 20 h 
Preu: 30 € 
Matriculació: 18, 19, 20 i 
21de gener 
 

Carmen Antoni 
Balanzà 
Mª Teresa 
Sánchez Martín 
 

Dimarts de 17 a 
19 h. 
Del 22 de març al 
24 de maig. 

Sensibilitzar 
l’alumnat envers el 
patrimoni com a bé 
públic. Valorar la 
riquesa i varietat  
dels conjunts 
arqueològics 
medievals per 
entendre la 
convivència entre 
cultures  

 
CASA DE 
CULTURA 
CAPELLÀ 
PALLARÉS 
núm. 12. 
Sagunt. 

 
 
 I perquè així conste, 
 
 
Rosa Dasí Asensi 
 
 
 
 
Coordinadora UP 
 


