


ENGLISH. INICI.

Adreçat a: Xiquets i xiquetes de 3 a 5 anys.
 Xiquets i xiquetes de 6 a 10 anys.
Horari: Dilluns 17.30 h a 18.30 h.
 Dilluns 18.30 h a 19.30 h.
Dates: Del 17 d’octubre al 19 desembre.
 Del 9 de gener al 13 de març .
 Del 20 de març al 12 de juny.
Durada: 10 h per trimestre.
Lloc: A determinar.
Nre. participants: 6-10 
Matrícula: 25 €
Continguts:

Les classes tenen per objectiu fomentar l’interés per 
la llengua a través d’activitats lúdiques i motivadores 
(cançons, contes, teatre, jocs didàctics).

INICIACIÓ A LA LECTOESCRIPTURA.

Adreçat a: Xiquets i xiquetes de 4 a 6 anys
Horari: Dilluns de 17.30 h a 18.30 h.
Dates: Del 17 d’octubre al 19 desembre
 Del 9 de gener al 13 de març 
 Del 20 de març al 12 de juny
Durada: 10 hores
Lloc: A determinar
Nre. participants: 6-8
Matrícula: 25 €
Continguts:

Aquest taller està dissenyat per a xiquetes i xiquets 
que comencen a llegir, és un suport per a les famílies 
perquè, en l’etapa preescolar, és molt important 
adquirir les nocions bàsiques correctament i 
no sempre resulta fàcil. Amb aquest taller, amb 
tècniques pedagògiques i lúdiques les criatures a 
més d’aprendre s’ho passaran d’allò més bé.

ROBÒTICA. LEGO.
 
Adreçat a: Xiquets i xiquetes de 3 a 5 anys.
 Xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys.
Horari: Dimecres de 17.30 h a 18.30 h.
 Dimecres de 18.30 h a 19.30 h.
Dates: Del 19 d’octubre al 21 desembre.
 De l’11 de gener al 15 de març.
 Del 22 de març al 31 de maig.
Durada: 10 h.
Lloc: A determinar.
Nre. participants: 6 a 15
Matrícula: 25 €
Continguts:

A més de la tecnologia treballarem competències 
i habilitats personals.  Fomentarem l’enginy, la 
creativitat i la capacitat d’innovació dels participants.



BALL URBÀ, MOU-TE A RITME DE FUNKY 

Adreçat a: Xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys
Horari: Dijous de 19.00 h a 20.30 h.
Dates: Del 19 d’octubre al 21 desembre
 De l’11 de gener al 15 de març 
 Del 22 de març al 31 de maig
Durada: 20 h 
Lloc: A determinar
Nre. participants: 8-10
Matrícula: 30
Continguts:

Aprendre moviments del ball urbà i coreografies, així 
com treballar psicomotricitat i ritme. Els objectius 
d’aquest curs són, que els alumnes puguen 
aprendre els passos bàsics i que s’inicien en la 
motricitat específica del Hip-Hop.

A BALLAR (BALLS DE SALÓ)

Adreçat a: Xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys
Horari: Dijous de 17.30 h a 19.00 h.
Dates: Del 19 d’octubre al 21 desembre
 De l’11 de gener al 15 de març 
 Del 22 de març al 31 de maig
Durada 10 hores
Lloc: A determinar
Nre. participants: 6-8
Matrícula: 25 €
Continguts:

Les classes de ball estan pensades per a qualsevol 
xiquet o xiqueta, des dels més inquiets, que 
necessiten molta activitat física, fins als més tímids 
que volen socialitzar i perdre la por. Encara que el 
principal objectiu és passar-ho bé, alguns xiquets 
se senten molt motivats i els ajuda a augmentar la 
confiança en si mateixos. Per a aquestes edats els 
balls que treballarem són: cha-cha-cha, vals, jive i 
quickstep.



PROCEDIMENTS PER A LA MATRICULACIÓ _ CURS 2022-2023

Períodes:
A partir del 19 de setembre
Lloc: Plaça Major, 1 (oficina de turisme)
Horari: dimarts, dijous i divendres de 9.30 h a 14.00 h
Tel. 678 189 767
Email: casaljove@nules.es

Pagament:
Es pot realitzar per ingrés bancari, transferència o amb targeta 
bancària.

Devolucions:
En cas de suspensió del curs per part de l’Ajuntament de 
Nules, es procedirà a la devolució total de l’import de la 
matrícula en un termini màxim de 90 dies, prèvia sol·licitud 
de l’interessat/ada. Una vegada començat el curs, en cas 
de suspensió per força major, es procedirà a la devolució de 
l’import proporcional del curs no impartit per transferència 
bancària al compte de l’alumne. Les devolucions referents 
a baixes per part de l’alumne/a es regiran d’acord amb la 
presentació d’una instància presentada al Registre Municipal:

- Més de 15 dies naturals abans del començament del 
curs: 100% de l’import del curs.
- De 14 a 8 dies naturals abans del començament del 
curs: 50% de l’import del curs.
- Menys de 8 dies naturals abans del començament del 
curs: cap dret a la devolució.

La realització dels cursos i tallers està supeditada a la mínima 
participació que en cada cas s’indica, que es valorarà amb 10 dies 
d’antelació a l’inici de cada curs. Així mateix, la matrícula es tancarà 
una vegada superat el màxim d’alumnes aconsellat en cada cas.

L’Ajuntament de Nules es reserva el dret de modificar els horaris 
i llocs de realització de les activitats si concorren circumstàncies 
que així ho aconsellen.

TALLER D’ART (pintura en llenç)
 
Adreçat a: Xiquets i xiquetes de 9 a 12 anys.
Horari: Dissabte de 10.00 h a 13.00 h.
Dates: Del 28 d’octubre al 16 de desembre.
Durada: 21 h.
Lloc: A determinar.
Nre. participants: 6 a 8.
Matrícula: 30 €.
Continguts: 

Exploraran tècniques i la satisfacció de tornar a 
casa amb la seua obra d’art.

ESCACS
 
Adreçat a: Xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys.
Horari: Dilluns de 18.00 h a 19.00 h. Inici.
 Dilluns de 19.00 h a 20.00 h. Perfec.
Dates: Del 17 d’octubre al 19 desembre.
 Del 9 de gener al 13 de març.
 Del 20 de març al 12 de juny.
Durada: 10 h per grup.
Lloc: A determinar.
Nre. participants: 6 a 10.
Matrícula: 25 €.
Continguts: 

Relacionar-se amb els altres, respectant regles i 
torns d’acció, valorant-los com a rivals i companys i 
col·laborant amb ells en la cerca de solucions.




