
INSCRIPCIONS

La data d'inscripció a les Escoles
Municipals de Cultura és:

ANTICS ALUMNES
A partir del dimecres 11 de setembre,
d’11 a 19 hores, a la Casa de Cultura.

NOUS ALUMNES
A partir del dijous 12 de setembre,
d’11 a 19 hores, a la Casa de Cultura.

Les Escoles començaran a partir
de l'1 d'octubre.

Els horaris són orientatius, i es poden
modificar segons els alumnes
matriculats.

MÉS INFORMACIÓ:
CASA CULTURA
C/ Santa Teresa, 10
46530 Puçol
Tel: 96 142 19 49
casacultura@casacultura.net
www.casacultura.net
Seguiu-nos en la web i les xarxes
socials de Facebook i Twitter.

IMPORTANT:
El cobrament és trimestral i es fa
mitjançant domiciliació bancària.
L'alumne que es done de baixa ha
de comunicar-ho obligatòriament
per escrit i, com a mínim, una set-
mana abans de la finalització del
trimestre abonat.



BALLET
NOUS ALUMNES
Un grup de 5 a 8 anys:

Dilluns i dimecres de 17 a 18 hores.

ANTICS ALUMNES
Un grup de 5 a 8 anys:

Dimarts i dijous de 17 a 18 hores.
Un grup de 7 a 10 anys:

Dilluns i dimecres de 18 a 19 hores.
Un grup de majors:

Dimarts i dijous de 18 a 19 hores.

DIBUIX I PINTURA
Xiquets:

Dimarts i dijous de 18 a 19:15 hores.
Divendres de 18 a 20:30 hores -Intensiu-.

Adults:
Dimarts i dijous de 19:30 a 21 hores.
Dimecres de 18 a 20:30 hores -Intensiu-.

ESCOLA DE MÚSICA MODERNA
Vols crear un grup? T'agradaria cantar, tocar la
guitarra elèctrica o la bateria? Ara pots fer-ho!

Guitarra elèctrica: dilluns.

Bateria: dilluns.

Cant modern: dilluns o dimarts.
Xiquets i adults.

RESTAURACIÓ DE MOBLES
Aprén com recuperar els mobles antics.
Dilluns i dimarts de 17:30 a 20:30 hores.
Dijous de 19 a 22 hores.

BALLS DE SALÓ
Grups d’iniciació, nivell intermedi i nivell avançat
Horaris:

Dissabtes de 17:45 a 19 hores · 1 grup.
Dissabtes de 19 a 20:15 hores · 1 grup.
Dissabtes de 20:15 a 21:30 hores · 1 grup.

ESCOLA DE MÚSICA CMI SANTA CECÍLIA
Ensenyaments elementals de música.
· Jardí Musical de 3 a 6 anys.
· Llenguatge musical a partir de 7 anys.

Des de preparatori fins a 4t curs.
· Instruments de corda, vent i percussió.
· Banda, orquestra i cor infantils.
Matrícula (segona planta Casa de Cultura):
Dimarts 10 i dijous 12 de setembre, de 17 a 20 hores.

ESCOLES MUNICIPALS DE CULTURA

CINE DIGITAL
Tots els caps de setmana pel·lícules d’estrena per a
públic familiar.
Disposem de seients especials per als xiquets.
Dimarts, dia de l'espectador: 3

TEATRE
T’oferim els millors espectacles teatrals per a tots els
públics: teatre, dansa, monòlegs, campanyes escolars,
festival «Nadal de Teatre», etc.

MÚSICA
Concerts de música de la banda, l’orquestra i altres
formacions musicals.

ESPAI D’ART
Programació mensual d'exposicions amb diferents
propostes artístiques.

ALTRES ACTIVITATS

CURSOS D'INFORMÀTICA  PER ADULTS
NIVELL BÀSIC · (20 hores)
Iniciació a la informàtica per alumnes sense
coneixements previs o coneixements bàsics.
Conceptes bàsics d’Internet i correu electrònic.

· Dimarts i dijous de 17 a 19 hores.
· De l’1 al 31 d'octubre.

NIVELL INTERMEDI · (20 hores)
Introducció a la informàtica (correu electrònic, imatges,
arxivament, manipulació de documents, etc.).

· Dimarts i dijous de 19 a 21 hores.
· De l’1 al 31 d'octubre.

ESCOLES DE FOLKLORE DE PUÇOL
Escola de Guitarra, Rondalla
Aprén a tocar la guitarra, el llaüt o la bandúrria.
Xiquets i adults:
Dilluns i dimecres de 17 a 20:30 hores.

Escola de Tabal i Dolçaina
Vine i aprén a tocar aquests instruments
tradicionals valencians.
Xiquets:
Dilluns i dimecres de 18:30 a 20 hores.
Adults:
Dilluns i dimecres de 20 a 22 hores.

Escola de Danses Valencianes
Apunta-t'hi i descobreix els balls populars valencians.
Xiquets:
Dilluns i dimecres de 17:45 a 18:45 hores.
Majors 16 anys:
Dilluns i dimecres de 18:45 a 19:45 hores.
Adults:
Dilluns i dimecres de 19:45 a 21 hores.

ALTRES SERVEIS

BIBLIOTECA
Matins: de dilluns a dijous de 11 a 13 hores.
Vesprades: de 17 a 21 hores.
Dissabtes: de 10 a 13 hores.
Servei gratuït de connexió a Internet.

TEATRE
Ara pots demostrar i descobrir l'actor o l'actriu
que portes dins.
Grup de xiquets de 6 a 9 anys:

Dimarts i dijous de 17 a 18 hores.
Grup de xiquets de 10 a 13 anys:

Dijous de 18 a 20 hores.
Grup de joves de 14 a 18 anys:

Dimarts de 18 a 20 hores.
Grup d’adults:

Dimarts de 20 a 22 hores.

Matrícula:
Dilluns i dimecres 16-18-23 i 25 de setembre de 17 a 20 hores.


