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MATRICULACIÓ

1-CONDICIONS DE MATRICULACIÓ

u	Poden matricular-se totes les persones majors de 18 anys.

u	Les places seran limitades i seguiran un procediment de sorteig públic.

2- INSCRIPCIÓ

u	Inscripció del 9 de desembre al 14 de gener (NOMÉS ON-LINE).

u	La inscripció es realitzarà en línia a través del següent enllaç
 https://aytosagunto.apuntate.online/pio/

u	La inscripció es pot presentar presencialment només en aquells casos que la 
persona no pot matricular-se online, per no tindre mitjans informàtics disponibles:

DATES I LLOCS per a fer la inscripció presencialment: 

-Del 10 al 14 de gener de 2022: Punt d’informació Educació / UP.
C/ Camí Reial, 65. 1ª Planta. Sagunt. Horari: de 9 a 13 h.
Tel.: 96 265 58 68 / 666 178 647

-De 10 de gener al 14 de gener de 2022: Casa Municipal de Cultura. 
C/ Progrés, 9. El Port de Sagunt. Horari: de 9 a 13 h i de 16 a 21 h.
Tel.: 96 069 90 73 

3- SORTEIG DELS CURSOS QUE TENEN LLISTA D’ESPERA

u	DIA DEL SORTEIG: 19 de gener
u	LLOC: CASA MUNICIPAL DE CULTURA (C/ Progrés, 9. El Port de Sagunt)
u	HORA DEL SORTEIG: 09.00 h
u	PUBLICACIÓ DE LES LLISTES: dia 21 de gener, al tauler d’anuncis de la Casa 
Municipal de Cultura, al tauler d’anuncis Punt d´informació Educació/UP i a la web 
de l’Ajuntament:
http://www.aytosagunto.es/es-va/ajuntament/servicios/CulturaEducacion/univer-
sitatpopular/Pagines/programacion-monograficos.aspx
u Més informació en els telèfons 96 265 58 68 i 666 178 647.

https://aytosagunto.apuntate.online/pio/
http://www.aytosagunto.es/es-va/ajuntament/servicios/CulturaEducacion/universitatpopular/Pagines/programacion-monograficos.aspx
http://www.aytosagunto.es/es-va/ajuntament/servicios/CulturaEducacion/universitatpopular/Pagines/programacion-monograficos.aspx
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4-MATRICULACIÓ, DEL 24 AL 28 DE GENER DE 2022

u	DEL 24 al 28 DE GENER (SOLS ON-LINE):https://aytosagunto.apuntate.online/pio/.
u	Matricula Presencial 24,25,26 i 27 de gener:
Sempre que la persona inscrita haja sigut acceptada en el curs i que consta en els 
llistats publicats.
u	Si la persona no pot matricular-se online per no tindre mitjans informàtics 
disponibles, podrà fer-ho presencialment.

LLOCS:

• Matriculació 24 i 25 de gener: Casa Municipal de Cultura.
C/ Progrés, 9. El Port de Sagunt.
Telèfon: 96 069 90 73

• Matriculació 26 i 27 de gener: Punt d´informació Educació - UP:
C/ Camí Real, 65. 1ª Planta. Sagunt
Telèfons: 96 265 58 68 i 666 178 647

HORARIS:

Matins de 9.30 a 12.00 h

u	El no pagament de la matrícula dins del període especificat (del 24 al 28 de 
gener) implicarà la renúncia al curs. 

5-PAGAMENT DE MATRÍCULA

u	El pagament de la taxa de matriculació es realitzarà una vegada fet el sorteig i 
d’acord amb les llistes publicades de persones acceptades. 

u	No s’acceptarà cap persona que no estiga inclosa en els llistats publicats. En cas 
de fer el pagament sense estar confirmada la seua plaça en els esmentats llistats, 
la matrícula no serà efectiva i se’n procedirà a la devolució. 

u	Es podrà pagar la taxa de matrícula dins del període publicat, del 24  al 28 de 
gener, i es podrà fer el pagament de tres maneres:

a) Preferentment online, del 24 al 28 de gener, sempre que la persona estiga inclosa 
en el llistat d’admesos. En eixe cas s’haurà d’entrar en el següent enllaç per fer el 
pagament de matrícula: https://aytosagunto.apuntate.online/pio/.

b) Presencialment, sols els dies 24,25,26 i 27 de gener, amb targeta de crèdit, en 
els espais i dies assenyalats per a la matrícula, només si no es disposa  de mitjans 
informàtics que impedeixen a la persona interessada realitzar la matrícula online. 

c) Presencialment, sols els dies 24,25,26 i 27 de gener (si no pot fer el pagament 
amb targeta de crèdit), amb document d’autoliquidació, que serà facilitat per l’admi-
nistració en el mateix lloc de matrícula. Només si no es disposa de mitjans informà-
tics que impedeixen a la persona interessada realitzar la matrícula online.

https://aytosagunto.apuntate.online/pio/
https://aytosagunto.apuntate.online/pio/.
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6. CALENDARI DE MATRICULACIÓ. Dates per a pagar la matrícula, fins al 28 de gener
 
MATRICULACIÓ A LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA.
C/ PROGRÉS, 9. EL PORT DE SAGUNT. DIES 24 I 25 DE GENER
      
DILLUNS, 24 DE GENER
- ESCRIVIM EL QUE VIVIM I IMATGINEM. Microtaller UJI
- PRACTICA LA TEUA MEMÒRIA
- TALLER DE BENESTAR EMOCIONAL I REFORÇ DE L’AUTOESTIMA

DIMARTS, 25 DE GENER
- HISTÒRIA DEL SUFRAGISME. El vot de les dones. Microtaller UJI
- COM INTERPRETAR L’ART. Microtaller UJI
- ARTTERÀPIA. Microtaller UJI

MATRICULACIÓ EN EL PUNT D’INFORMACIÓ EDUCACIÓ/UP.
CAMÍ REIAL, 65. 1ª PLANTA. SAGUNT. DIES 26 I 27 GENER

DIMECRES, 26 DE GENER
- APRÉN INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES, DES DE ZERO
- ELS GRANS MUSEUS: OBRES I REFERENTS ARTÍSTICS. Microtaller UJI
- TREBALLA LES EMOCIONS A TRAVÉS DE LA BIODANSA. Microtaller UJI
- TALLER DE LA VEU. Microtaller UJI

DIJOUS, 27 DE GENER
- TALLER DE POESIA. Microtaller UJI
- TALLER D’UKULELE. Microtaller UJI
- TALLER D’ANGLÉS BÀSIC A TRAVÉS DE JOCS INTERACTIUS. Microtaller UJI
- TALLER D’APROXIMACIÓ A LA FILOSOFIA. Microtaller UJI
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7. CONSIDERACIONS. SITUACIÓ ESPECIAL COVID-19

Davant de la permanència d’afectació de la Covid-19 es mantenen les mesures de 
prevenció del curs passat:

u El nombre d’aforament és reduït i no supera les 10 persones. L’aforament no 
podrà superar el màxim d’alumnes determinats en cada aula. A cadascuna de les 
aules està marcat el lloc que ocupa cada alumne i que determina la distància de 
seguretat corresponent a la normativa vigent.

u S’ha de respectar la distància física que s’indica dins de cada aula, així com tota 
la senyalística referida a les mesures sanitàries i higièniques previstes en cada espai.

u Serà obligatori l’ús de mascareta en tot moment.

u En cada sessió hi haurà control de temperatura.

u Es treballa a partir de grups bombolla, que no interactuen amb altres grups.

u El material de treball és d’ús individual. Cada alumne acudirà a classe proveït del 
material individual que en cada cas determine el professorat (estoretes i tovalles, pin-
zells i altres eines). Les eines de treball d’ús personal no es poden deixar a l’aula. Només 
es podrà utilitzar el material comú en els casos concrets que indique cada professor/a.

u A l’entrada de cada centre hi haurà solució hidroalcohòlica, però, no obstant això, 
cada alumne ha de proveir-se de material desinfectant d’ús individual, per a tindre 
en tot moment el seu espai físic de treball desinfectat d’una manera adequada.

u Els cursos i tallers, així com tota la programació d’activitats de la UP, estan condi-
cionats a l’evolució de la COVID-19 i s’adequarà a allò que dispose la legislació vigent, 
igualment les xarrades i seminaris es duran a terme sempre i quan siguen demanda-
des explicitament per les Associacions o Entitats interesades  en l´oferta.

u Els cursos, en cas d’haver-hi un rebrot, s’adaptaran a la nova situació. S’utilitzarà 
la Plataforma EDUECA, BLOCS, Whatsapp i altres elements virtuals que s’adapten 
a l’alumnat, com a mecanisme de treball. En tot cas l’alumnat disposarà de tots 
els continguts de cada curs, així com el Pla de Treball i el professorat durà un se-
guiment personalitzat del treball de cada alumne. Les classes s’impartiran a tra-
vés de videoconfències realitzades pel professorat o seguint el model acordat per 
aquest. No obstant, en cada cas, el professorat adaptarà la metodologia de treball 
a la disponibilitat de l’alumnat (telèfon mòbil, ordinador, etc.) perquè la informació 
arribe al màxim nombre d’alumnes. Aquelles persones que no disposen de mitjans 
informàtics o que no volen continuar les classes amb el sistema no presencial, po-
dran sol•licitar la devolució de la taxa, sempre que no s’haja superat el 70% de la 
realització de les classes presencials. Aquesta devolució es realitzarà d’acord amb 
el període docent impartit, de manera proporcional.
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8. ALTRES OBSERVACIONS

u	La matrícula inclou despeses d’inscripció, assistència a cursos i a tallers. Només 
s’expedirà el justificant d’assistència (no homologat) si la persona interessada ho 
sol•licita.

u L’import de matriculació no inclou el material dels cursos.

u En la matriculació, en cas d’haver-hi llista d’espera, es donarà prioritat a les per-
sones residents en este municipi, fet que es justificarà mitjançant la presentació del 
DNI o, si cal, la presentació del volant d’empadronament.

u Una persona no podrà matricular-se en més de dos cursos si hi ha llista d’es-
pera. Igualment, si el curs tracta sobre la mateixa matèria l’alumnat només podrà 
matricular-se en un sol curs

u Els cursos no poden iniciar-se si no hi ha un mínim d’alumnes matriculats (8 
alumnes per curs). El màxim d’alumnes s’adequarà a l’aforament específic de cada 
aula, segons es detalla en el llibre informatiu. Només se superarà este aforament si 
la normativa de distanciament físic ho permet.

u 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 l’Ajuntament, sempre que 
se n’acredite el pagament. S’entén per causa imputable a l’Ajuntament aquella ori-
ginada 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’im-
port 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 míni-
ma de 48 hores al dia fixat per a l’inici del curs o activitat, per qualsevol mitjà que 
permeta tindre constància de la recepció por 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. Si a causa que es donara una nova situació d’emergència 
sanitària haguérem de tornar a altres vies de docència no presencials, l’alumnat po-



dria sol•licitar la devolució de la matrícula, sempre que no haguera superat el 70% de 
les classes no presencials. Aquesta devolució es realitzarà d’acord amb el període 
docent impartit, de manera proporcional. 

u La matriculació dels cursos que no s’hagen completat una vegada finalitzat el 
procés de matriculació continuarà oberta al llarg dels mesos següents, fins que es 
complete el nombre màxim d’alumnat permés en cada curs.

u L’Administració es reserva el dret de modificar els horaris dels cursos que apa-
reixen publicats en este butlletí informatiu.

u COMENÇAMENT DEL CURS DE LA UNIVERSITAT POPULAR: a partir del mes de 
febrer, segons els dies indicats en el llibre informatiu.

SEGUEIX-NOS A:

Universitat Popular Sagunt

Universitat Popular Sagunt

www.sagunt.es | up@aytosagunto.es | Tel. 962 655 868/666 17 86 47

Ajuntament de Sagunt
Universitat Popular / Educació
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Curs: ESCRIVIM EL QUE VIVIM I IMATGINEM. Microtaller UJI
Matriculació: 24 de gener. Gratuït. 12 h. Aforament: 8 mínim / 10 màxim

Horari: Dimecres. De 17 a 19 h. Del 9 de febrer al 16 de març de 2022
En què consisteix: Tècniques de redacció bàsiques. Aprendre a escriure relats i altres tipus d’escrits, 

amb un control adequat de l’ortografia i de la sintaxi, amb l’objectiu de fer una bona 
pràctica de redacció i expressió escrita, d’una manera creativa.

Lloc on es realitza: CENTRE CÍVIC. ANTIC SANATORI. Av. Hispanitat, s/n. El Port de Sagunt.

Curs: PRACTICA LA TEUA MEMÒRIA
Matriculació: 24 de gener. Preu: 34 €. 20 h. Aforament: 8 mínim /10 màxim

Horari: Divendres, d’11.00 a 13.00 h. Del 11 de febrer al 29 d’abril de 2022
En què consisteix: Taller d’estimulació cognitiva i aprenentatge de tècniques per a treballar la memòria, a 

través d’exercicis pràctics que reforcen la memòria.
Lloc on es realitza: CENTRE SOCIAL “LOS CLAVELES”. C/ Clavells, 48. El Port de Sagunt

Curs: TALLER DE BENESTAR EMOCIONAL I REFORÇ DE L’AUTOESTIMA 
Matriculació: 24 de gener. Preu: 34 €. 20 h. Aforament: 8 mínim /10 màxim

Horari: Dimarts i divendres, d’11.00 a 13.00 h. Del 3 de maig al 3 de juny 2022
En què consisteix: En aquest taller, fonamentalment pràctic, aprendrem a utilitzar un conjunt de ferra-

mentes molt útils per a desenvolupar la capacitat de reconéixer els sentiments propis i 
aliens, de poder millorar positivament les emocions i les relacions amb els altres. 

Lloc on es realitza: CENTRE SOCIAL “LOS CLAVELES”. C/ Clavells, 48. El Port de Sagunt

CURSOS MONOGRÀFICS GENER - MAIG 2022
MATRICULACIÓ: CASA MUNICIPAL DE CULTURA

C/ Progrés, 9. El Port de Sagunt
*Els horaris poden tindre alguna modificació abans del procés de matriculació

MONOGRÀFICS 
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Curs: COM INTERPRETAR  L’ART. Microtaller UJI 
Matriculació: 25 de gener. Gratuït. 12 h. Aforament: 8 mínim / 10 màxim

Horari: Dilluns, de 17.30 a 19.30 h. Del 4 d’abril al 23 de maig de 2022
En què consisteix: Aprendre a analitzar les obres d’art referents del nostre patrimoni cultural, a través 

d’imatges, vídeos, etc.
Lloc on es realitza: CENTRE CÍVIC. ANTIC SANATORI. Av. Hispanitat, s/n. El Port de Sagunt.

MONOGRÀFICS 

Curs: HISTÒRIA DEL SUFRAGISME. El vot femení. Microtaller UJI. 
Matriculació: 25 de gener. Gratuït. 12 h. Aforament: 8 mínim / 10 màxim

Horari: Dimarts, de 18.30 a 20.30 h. Del 1 de març al 5 d´abril de 2022
En què consisteix: Taller d’història: història del sufragisme. Historia del vot femení. Conéixer el passat dels 

drets de les dones, les seues reivindicacions per entendre el present i pensar el futur.
Lloc on es realitza: CENTRE CÍVIC. ANTIC SANATORI. Av. Hispanitat, s/n. El Port de Sagunt.

Curs: ARTTERÀPIA. Microtaller UJI
Matriculació: 25 de gener. Gratuït. 12 h. Aforament: 8 mínim /10 màxim

Horari: Divendres, de 18.00 a 20.00 h. Del 25 de febrer al 1 d´abril  de 2022
En què consisteix: Treballar la creativitat des d’una vessant relaxant, reforçant l’autoestima, l’expressió i 

la comunicació.
Lloc on es realitza: CASA MUNICIPAL DE CULTURA. C/Progres,9. Port de Sagunt.
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Curs: APRÉN INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES, DES DE ZERO
Matriculació: 26 de gener. Preu: 34 €. 20 h. Aforament: 8 màxim

Horari: Dimarts. De 9.30 a 12.00 h. Del 08 de febrer al 29 de març de 2022 
En què consisteix: Introducció general a la informàtica partint de zero: des de com saber iniciar i tancar l’equip, 

parts d’un ordinador, ús del ratolí i del teclat, fins a conéixer què és un processador de 
textos, ús d’Internet, així com saber enviar i rebre correus electrònics. El curs adequarà els 
continguts al nivell de l’alumnat. L’alumnat haurà de dur el seu ordinador portàtil personal.

Lloc on es realitza: CENTRE CULTURAL MARIO MONREAL. C/ Roma, 9. Sagunt

Curs: ELS GRANS MUSEUS: OBRES I REFERENTS ARTÍSTICS. Microtaller UJI
Matriculació: 26 de gener. Gratuït. 12 h. Aforament: 8 mínim / 10 màxim

Horari: Dimarts, de 18.30 a 20.30 h. Del 12 d’abril al 17 de maig de 2022  
En què consisteix: Viatjar a través de l’art, fent un breu recorregut pel món de la pintura a través de les 

obres més representatives dels grans museus.
Lloc on es realitza: CENTRE CULTURAL MARIO MONREAL. C/ Roma, 9. Sagunt

Curs: TALLER DE LA VEU. Microtaller UJI
Matriculació: 26 de gener. Gratuït. 12 h. Aforament: 8 mínim / 10 màxim

Horari: Dilluns, de 17.00 a 20.00 h. Del 2 de maig al 23 de maig de 2022
En què consisteix: Taller per a treballar la tècnica vocal amb l’objectiu de buidar les tensions i els blo-

quejos que inhibeixen la veu parlada i cantada. Els exercicis serviran per conéixer i 
expandir la veu. Orientat a petits oradors, cantants, docents i públic en general.

Lloc on es realitza: CENTRE CULTURAL MARIO MONREAL. C/ Roma, 9. Sagunt

Curs: TREBALL DE LES EMOCIONS A TRAVÉS DE LA BIODANSA. Microtaller UJI  
Matriculació: 26 de gener. Gratuït. 12 h. Aforament: 8 mínim / 10 màxim

Horari: Dijous, de 11.15  a 12.45 h. Del 3 de març al 21 d’abril de 2022
En què consisteix: Taller de consciència corporal, mitjançant pràctiques d’atenció a la respiració, pràctica 

d’exercicis d’atenció plena, meditacions guiades, estàtiques i en moviment. Potenciar 
una ment en forma.

Lloc on es realitza: CENTRE DE FORMACIÓ RACÓ DE L´HORTA. camí de la mar s/n

CURSOS MONOGRÀFICS GENER - MAIG 2022
MATRICULACIÓ: PUNT D’INFORMACIÓ EDUCACIÓ / UP

C/ CAMÍ REIAL, 65. SAGUNT
*Els horaris poden tindre alguna modificació abans del procés de matriculació

MONOGRÀFICS 
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Curs: TALLER DE POESIA:  Les poetes en la literatura valenciana. Microtaller UJI
Matriculació: 27 de gener. Gratuït. 12 h. Aforament: 8 mínim / 10 màxim

Horari: Dilluns, de 17.30 a 20.00 h. Del 2 de maig al 30 de maig de 2022
En què consisteix: Breu recorregut de la poesia valenciana, escrita per dones. Entendre la poesia al llarg 

de la història com a mitjà d’expressió. Taller pràctic per entendre la poesia a través de 
referents literaris de la nostra literatura.

Lloc on es realitza: CENTRE CULTURAL MARIO MONREAL. C/ Roma, 9. Sagunt

Curs: TALLER D’UKELELE: Microtaller UJI
Matriculació: 27 de gener. Gratuït. 12 h. Aforament: 8 mínim / 10 màxim

Horari: Dimecres, de 17.00 a 19.00 h. Del 16 de febrer al 23 de març de 2022
En què consisteix: Curs bàsic de corda a través de l’ukelele II.
Lloc on es realitza: CENTRE CULTURAL MARIO MONREAL. C/ Roma, 9. Sagunt

MONOGRÀFICS 

Curs: TALLER D’ANGLÉS BÀSIC A TRAVÉS DE JOCS INTERACTIUS. Microtaller UJI
Matriculació: 27 de gener. Gratuït. 12 h. Aforament: 8 mínim / 8 màxim

Horari: Dimarts de 16.30 a 19.30 h. Del 10 de maig al 31 de maig de 2022
En què consisteix: Taller pràctic a partir del qual aprendrem l’anglés des de zero a través de jocs visuals, 

interactius, que ens endinsaran en l’estudi del vocabulari bàsic i la construcció de 
frases.   

Lloc on es realitza: CENTRE CULTURAL MARIO MONREAL. C/ Roma, 9. Sagunt

Curs: TALLER D’APROXIMACIÓ A LA FILOSOFIA. Microtaller UJI.
Matriculació: 27 de gener. Gratuït. 12 h. Aforament: 8 mínim / 10 màxim

Horari: Dilluns, de 15.30 a 18.00 h. Del 2 de maig al 30 de maig de 2022

En què consisteix: Taller pràctic de filosofia a través del qual es pretén conéixer els gran referents filosò-
fics i la seua contribució a la recerca del saber, amb l’objectiu d’avançar en el coneixe-
ment del desenvolupament científic, social i humà i entendre millor el món en el qual 
vivim (aprendre a través de l’anàlisi d’imatges, documentals, textos i reflexions).

Lloc on es realitza: CENTRE CULTURAL MARIO MONREAL. C/ Roma, 9. Sagunt
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LA COMUNICACIÓ COM A FERRAMENTA DE TRANSMISSIÓ DE VALORS IGUALITARIS
DOCENT: “FUNDACIÓ DE TREBALLADORS DE LA SIDERÚRGIA INDUSTRIAL”

Data: 12/05/2022  
Horari: 18.00 a 19.00 h

Coorganitza: DISCAMP
Lloc on es realitza: Centre Cívic. Antic Sanatori Av/ Hispanitat s/n (Port de Sagunt)

APROPAMENT A LES NOVES TECNOLOGIES: ÚS DIARI DEL MÒBIL I DE LA TAULETA
DOCENT: JORGE JOSÉ BONO BRU

Data: 31 de març de 2022
Horari: A les 18.00 h

Coorganitza: Salut per la Tardor
Lloc on es realitza: Centre Cultural Mario Monreal. C/Roma nº10 (Sagunt)

CUIDA LA TEUA SALUT EMOCIONAL. CONSELLS PRÀCTICS
DOCENT: “FUNDACIÓ DE TREBALLADORS DE LA SIDERÚRGIA INDUSTRIAL”

Data: 06/04/2022
Horari: 17.00 h

Coorganitza:  Associació de dones Baladre
Lloc on es realitza: Local de l’Associació. Plaça Tirant lo Blanc 1

LA UJI ONLINE
CURSOS NO PRESENCIALS

Com interpretar una obra d’art
Dilluns, 17.30 a 19.30 h

Del 30 de maig al 27 de juny

Escoltar i entendre la música
Dimarts, 16.30 a 18.30 h

Del 26 d´abril al 31 de maig

Anglés des de zero
Dimarts, 17.00 a 19.00 h
Del 5 d´abril al 3 de maig

PROGRAMACIÓ DE XARRADES: CICLE CELOBERT 
XARRADES I SEMINARIS GRATUÏTS 

GENER-MAIG 2022
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EL MÒBIL ÉS LA MEUA CARTERA: PAGAMENTS SEGURS AMB EL TELÈFON MÒBIL
DOCENT: JORGE BONO

Data: 29/03/2022
Horari: 10.00 a 12.00 h

Coorganitza: “A. Amas de casa y consumidores Tyrius de Puerto de Sagunto”
Lloc on es realitza: Centre Cívic. Antic Sanatori Av/ Hispanitat s/n (Port de Sagunt)

CONEIX EL PATRIMONI DE LA TEUA CIUTAT: VIATGEM!
DOCENT: FUNDACIÓ DE TREBALLADORS DE LA SIDERÚRGIA INDUSTRIAL

Data: 24/03/2022
Horari: 10.00 a 11.00 h

Coorganitza: Serveis Socials
Lloc on es realitza: Centre Cultural Mario Monreal. C/Roma nº10 (Sagunt)

SAGUNT I ELS SEUS MUSEUS. VIATJA AMB NOSALTRES!
DOCENT: CELIA PERIS

Data: 09/03/2022
Horari: 10.00 a 12.00 h

Coorganitza: Serveis Socials
Lloc on es realitza: Centre Social Els Vents. (Port de Sagunt)

PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
DOCENT: TERESA PINOS ESPEJO

Data: 06/04/2022
Horari: 17.00 a 18.30 h

Coorganitza: AFACAM
Lloc on es realitza: Centre Cívic. Antic Sanatori Av/ Hispanitat s/n (Port de Sagunt)
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SEMINARIS

L’administració electrònica, la seua utilitat i el seu ús. Com tractar amb l’administració digital: DNI 
electrònic, certificats, firmes digitals i tràmits telemàtics. Manual de bones pràctiques.
Docent: Jorge Jose Bono Bru 

Data: 12 de maig
Horari: 18.00 a 20.30 h

Coorganitza: Discamp
Lloc on es realitza: Centre Cívic. Antic Sanatori Av/ Hispanitat s/n (Port de Sagunt)

Masterclass.Com naix un projecte? Fotografia, processos i referències. UJI.
Docent: Julián Barón 

Data: 7 de maig  de 2022
Horari: 10.00 h a 14.00 h

Coorganitza: Grup Fotogràfic ARSE.
Lloc on es realitza: Centre Cultural Mario Monreal. C/ Roma, 9. Sagunt

Masterclass de pintura de la natura “Pintando una Marina”. UJI.
Data: 27 d’abril de 2022 i 4 de maig 2022

Horari: 16.00 a 19.00 h
Coorganitza: Universitat Popular.

Lloc on es realitza: Centre de Formació Racó de l’Horta. Camí de la Mar, s/n. Sagunt


