SERVEIS I ACTIVITATS MUNICIPALS D’EDUCACIÓ
CURS 2018/2019
1.-INFORMÀTICA

Està destinat a fomentar i estimular l'aprenentatge dels alumnes a través de l'entorn
informàtic, les seues ferramentes educatives i utilitats pràctiques. L'objectiu és introduir l'ús de
noves tecnologies com a recurs didàctic complementari, que afavorisca la interactivitat, la
motivació, l'autonomia i la creativitat a través d'una metodologia ludicoeducativa.
Dirigit a xiquets i adults.
Informàtica xiquets grups de 10 alumnes.
Informàtica adults grups de 18 alumnes i grups B i C 10 alumnes.
Majors de 18 anys
Informàtica bàsica grup A
Internet per a la vida quotidiana grup B
Internet per a la vida quotidiana grup C
Informàtica i internet avançats grup D
Informàtica i internet avançats grup E
Presentacions digitals grup F
Retodigital fotogràfic grup G
Domina els programes Ofimàtics grup H
Full de càlcul i base de dades Iniciació grup I

Dilluns
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Dimarts
Dimecres
Dijous
Dijous

de 10:00 a 12:00 h.
de 16:00 a 17:00 h.
de 16:00 a 17:00 h
de 09:00 a 11:00 h.
de 16:00 a 18:00 h.
de 10:00 a 12:00 h..
de 11:00 a 13:00 h.
de 18:00 a 20:00 h.
de 20:00 a 22:00 h.

Educació Primària i Secundària
Primària 1r i 2n grup A
Primària 3r i 4t grup B
Primària 5t i 6t grup C
Secundària 1r i 2n grup D

Dimarts
Dilluns
Dilluns
Dimarts

de 17:30 a 18:30 h.
de 17:30 a 18:30 h.
de 18:40 a 19:40 h.
de 18:40 a 19:40 h.

* Els alumnes podran concertar amb la professora tutories individualitzades durant el curs.

Tarifa:
MODALITAT
Matrícula € Quota anual €
Informàtica adults
30
115
Informàtica xiquets i grups B,C adults 30
43

2.-AULA D'IDIOMES- ÀNGLES COMUNICATIU

Aprenentatge de l'anglés amb un mètode directe, ràpid i efectiu, on la participació de l'alumne és
essencial. Es promouen activitats d'interacció comunicativa que contribuïxen a una experiència
d'aprenentatge estimulant, eficaç i divertida.
Dirigit a xiquets i adults.
Grups reduïts de 15 alumnes.
Majors de 18 anys

Iniciació 0 grup A
Iniciació 0 grup B
Iniciació 1 grup C
Iniciació 2 grup D
niciació 2 grup E

Dijous
Dimarts
Dimarts
Dilluns
Dilluns

de 09:30 a 11:20 h.
de 17:30 a 18:25 h.
de 09:30 a 11:20 h.
de 09:30 a 11:20 h.
de 18:30 a 20:20 h.

Elemental 1 grup F
Elemental 1 grup G
Elemental 2 grup H
Elemental 3 grup I
Elemental 3 grup J

Dimarts i dijous
Dimarts i dijous
Dimecres
Dilluns i dimecres
Divendres

de 16:00 a 16:55 h.
de 19:30 a 20:25 h.
de 09:30 a 11:20 h.
de 16:00 a 16:55 h.
de 09:30 a 11:20 h.

Preintermedi 1 grup K
Preintermedi 1 grup L
Preintermedi grup M
Preintermedi 1 grup N
Preintermedi 1 grup O

Dilluns i dimecres
Dimarts
Dimarts i dijous
Dimecres
Dimecres

de 20:30 a 21:25 h.
de 09:30 a 11:20 h.
de 19:30 a 20:25 h.
de 18:30 a 20:20 h.
de 18:30 a 20:20 h.

Intermedi 1 grup P
Intermedi 1 grup R
Intermedi 1 grup S
Intermedi Avançat T

Dilluns
Dimarts i Dijous
Dimarts i dijous
Dimecres

de 09:30 a 11:20 h.
de 15:30 a 16:25 h.
de 18:30 a 19:25 h.
de 09:30 a 11:20 h.

Educació Primària i Secundària
Primària 1r i 2n grup A
Primària 1r i 2n grup B
Primària 1r i 2n grup C

Dimarts
Dimecres
Divendres

de 17:30 a 18:20 h.
de 17:30 a 18:20 h
de 17:30 a 18:20 h

Primària 3r i 4t grup D
Primària 3r i 4t grup E
Primària 3r i 4t grup F

Dilluns
Dimarts
Dijous

de 17:30 a 18:20 h.
de 18:30 a 19:20 h.
de 17:30 a 18:20 h.

Primària 5e i 6é grup G
Primària 5e i 6é grup H
Primària 5e i 6é grup I

Dilluns
Dimecres
Dijous

de 18:30 a 19:20 h.
de 18:30 a 19:20 h.
de 18:30 a 19:20 h.

1r i 2n ESO grup J
2n i 3r ESO grup K
4t ESO grup L

Dimarts i dijous
Dilluns i dimecres
Dilluns i Dimecres

de 17:30 a 18:20 h.
de 17:30 a 18:20 h.
de 17:30 a 18:20 h.

* Excepcionalment alumnes amb molt bon nivell i sempre a criteri del professor, poden anar a un
nivell superior. Els alumnes interessats en un grup superior a la seua edat han de posar-se en
contacte amb el professor per a sol·licitar-ho, i si és el cas realitzar una prova.
Tarifa:
MODALITAT
Anglés adults
Anglés xiquets grups del A al K
Anglés xiquets grups L i M

Matrícula €
30
30
30

Quota anual €
110
40
110

Quan el nombre d'alumnes que demanden els distints nivells d'anglés supere en més de 15
per grup, s'habilitarà una llista d'espera a fi de crear nous grups, sempre que per a cada una de les
modalitats existisquen alumnes suficients.

3.-TALLERS D'EXPRESSIÓ PLÀSTICA. PINTURA I MODELATGE

Contribuïxen al desenvolupament de la capacitat artística i creativa a través d'activitats com a
modelatge, dibuix i pintura.
Dirigit a xiquets i adults.
Grups de 15 alumnes.
Majors de 16 anys
Grup A
Grup B

Dimarts
Dijous

d'11:00 a 14:00 hores.
de 18:30 a 21:30 hores.

Educació Primaria y Secundaria
Grup A
Grup B

Dimarts
Divendres

de 17:30 a 19:30 hores.
de 17:30 a 19:30 hores.

Tarifa
Taller adults
Taller xiquets

Matrícula €
30
30

Quota anual €
60
60

 Possibilitat de formar grups en horaris diferents, sempre que ho sol·liciten un
mínim d'alumnes.

INFORMÁTICA, ANGLÉS I TALLERS D’EXPRESSIÓ PLÀSTICA
MATRÍCULA
 Informació i sol·licituds
Les sol·licituds s'entregaran en el Centre Municipal Canonge Juliá, planta baixa
Horari : de dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9:00 a 14:00 hores.
Dimecres de 16:00 a 21:00 hores
Per a informació complementària poden dirigir-se a l'Ajuntament d'Alboraya o telefonar al
963171700.
Nota: Per a la realització de l'activitat serà necessari un mínim d'alumnes per grup i en el cas de no
arribar-se es procedirà a la baixa de l'esmentat grup, efectuant la devolució de l'import abonat.


Formalització de la matrícula
La formalització de la matrícula i el pagament de cada modalitat educativa es realitzarà al Centre
Municipal Canonge Juliá, 33 planta baixa, telèfon 961869350.
 Termini de Matrícula
Termini de matrícula d'activitats educatives curs 2018/2019
Del 28 de maig fins a la finalització de places.
 Inici del curs
Les activitats s'iniciaran a partir del dia 10 de setembre.
Totes les activitats seguiran el calendari escolar establit per la Conselleria d'Educació per al Curs
escolar 2018/2019 i per als nivells educatius corresponents.



Forma de pagament
El pagament de la matrícula s'exigirà en règim d'autoliquidació, que haurà de ser aportat quan es
presente la sol·licitud d'inscripció en el Servei d'Educació, la qual no es realitzarà o tramitarà sense
que s'haja efectuat el pagament corresponent. A estos efectes les sol·licituds hauran d'anar
acompanyades del justificant de pagament que acredite el depòsit previ de l'import de la dita matrícula.
El pagament de la quota es realitzarà en pagament únic durant el mes de novembre de cada
curs, no obstant, a petició del subjecte passiu, podrà fraccionar-se en tres pagaments iguals a
realitzar en els mesos de novembre, febrer i abril. Tant el pagament únic com el fraccionat podrà ser
domiciliat.
 Sol·licitud de baixa
És requisit indispensable perquè s'efectue la baixa que se sol·licite per escrit presentant la
instància en el registre d'entrada en este Ajuntament. En cas de baixa la quota es prorratejarà per
trimestres naturals sempre que siga sol·licitada per escrit en el trimestre anterior.

