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AJUNTAMENT D'ONDA

CURSOS DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE 2017-2018

Procediment de preinscripció (Primària, secundària i 1r curs)
 
El termini de preinscripció es farà des del dia 11 fins el 22 de setembre de 2017 a les oficines del
SAT de l'Ajuntament, de 9.00 a 14.00 hores.

La presentació de la preinscripció no suposa la reserva de plaça ni la formalització de la matrícula.

Matrícula dels cursos

La matrícula es durà a terme del 25 de setembre al 13 d'octubre de 2017 al SAT de l'Ajuntament,
de 9.00 a 14.00 hores.

Requisits per a la matrícula:

Per a primària: Alumnat de cinquè i sisè de primària.
Per a secundària: Alumnat de secundària .
Per al primer nivell: Tenir com a mínim 16 anys d'edat.
Per a la resta de nivells: Haver estat matriculat en el nivell anterior.

Reunió informativa dels cursos: Dia 2 de novembre, a la Cassola: 

• De 17.30 h a 19.00 h, reunió amb alumnes i pares de primària i secundària. 
• De 19.30 h a 21.30 h, reunió amb alumnes de primer, segon i tercer curs de teatre.

NOM DEL CURS CURS DE TEATRE PER A PRIMÀRIA

ADREÇAT Alumnat de cinquè i sisè de primària 

DATA DE COMENÇAMENT 02/11/16 fins al 26/05/17

HORARI Dimarts, de 17.30 a 19.00  h

DURADA 43,5 hores

PREU -  43,5  h  x  0,9=  39,15  €  empadronats  o  sol·licitants  d'altres
municipis que tinguen signat el conveni de col·laboració vigent
en matèria  de formació  amb l'Ajuntament  d'Onda /  93  €  no
empadronats
- Majors de 65 anys, discapacitats en grau igual o superior al
33% i aturats que es troben en aquesta situació com a mínim
durant  6  mesos  de  forma  ininterrompuda,  que  estiguen
empadronats  a  Onda o  que  procedisquen  d'altres  municipis
que tinguen signat el conveni de col·laboració vigent en matèria
de formació amb l'Ajuntament d'Onda: 0,45 €/h
-Majors de 65 anys, discapacitats en grau igual o superior al
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33% i aturats que es troben en aquesta situació com a mínim
durant  6  mesos  de  forma  ininterrompuda,  que  no  estiguen
empadronats a Onda: 1,00 €/h

PARTICIPANTS 20 alumnes

LLOC Teatre Mònaco

DATA DE MATRÍCULA Del 25 de setembre al 13 d'octubre al SAT

OBJECTIUS Iniciar als alumnes en l'activitat de teatre

NOM DEL CURS CURS DE TEATRE PER A SECUNDÀRIA 

ADREÇAT Alumnat de secundària 

DATA DE COMENÇAMENT 02/11/16 fins al 27/05/17

HORARI Dimecres de 17.30 a 19.00 h

DURADA 87 hores

PREU -  43,5  h  x  0,9=  39,15 €  empadronats  o  sol·licitants  d'altres
municipis que tinguen signat el conveni de col·laboració vigent
en matèria de formació amb l'Ajuntament d'Onda / 153 € no
empadronats
- Majors de 65 anys, discapacitats en grau igual o superior al
33% i aturats que es troben en aquesta situació com a mínim
durant  6  mesos  de  forma  ininterrompuda,  que  estiguen
empadronats  a  Onda o  que  procedisquen  d'altres  municipis
que  tinguen  signat  el  conveni  de  col·laboració  vigent  en
matèria de formació amb l'Ajuntament d'Onda: 0,45 €/h
-Majors de 65 anys, discapacitats en grau igual o superior al
33% i aturats que es troben en aquesta situació com a mínim
durant  6  mesos  de  forma  ininterrompuda,  que  no  estiguen
empadronats a Onda: 1,00 €/h

PARTICIPANTS 20 alumnes

LLOC Teatre Mònaco i Cassola

DATA DE MATRÍCULA Del  25 de setembre al 13 d'octubre al SAT

OBJECTIUS Iniciar als alumnes en l'activitat de teatre. 

NOM DEL CURS PRIMER CURS DE TEATRE

ADREÇAT Majors de 16 anys 

DATA DE COMENÇAMENT 02/11/16 fins al 3/06/17

HORARI Dimecres, de 19.30 a 21.30  h

DURADA 64 hores

PREU -  64  h  x  0,9=  57,6  €  empadronats  o  sol·licitants  d'altres
municipis que tinguen signat el conveni de col·laboració vigent
en matèria de formació amb l'Ajuntament d'Onda / 128 € no
empadronats
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- Majors de 65 anys, discapacitats en grau igual o superior al
33% i aturats que es troben en aquesta situació com a mínim
durant  6  mesos  de  forma  ininterrompuda,  que  estiguen
empadronats  a  Onda o  que  procedisquen  d'altres  municipis
que  tinguen  signat  el  conveni  de  col·laboració  vigent  en
matèria de formació amb l'Ajuntament d'Onda: 0,45 €/h
-Majors de 65 anys, discapacitats en grau igual o superior al
33% i aturats que es troben en aquesta situació com a mínim
durant  6  mesos  de  forma  ininterrompuda,  que  no  estiguen
empadronats a Onda: 1,00 €/h

PARTICIPANTS 25 alumnes

LLOC  Cassola

DATA DE MATRÍCULA Del  25 de setembre al 13 d'octubre al SAT

OBJECTIUS Iniciar als alumnes en l'activitat de teatre. 

NOM DEL CURS SEGON CURS DE TEATRE 

ADREÇAT Alumnat que ha realitzat el primer curs de teatre 

DATA DE COMENÇAMENT 02/11/16 fins al 10/06/17

HORARI Dimarts i dijous de 19.30 a 21.30 h

DURADA 118 hores

PREU -  118  h  x  0,9=  106,2  €  empadronats  o  sol·licitants  d'altres
municipis que tinguen signat el conveni de col·laboració vigent
en matèria de formació amb l'Ajuntament d'Onda / 244 € no
empadronats
- Majors de 65 anys, discapacitats en grau igual o superior al
33% i aturats que es troben en aquesta situació com a mínim
durant  6  mesos  de  forma  ininterrompuda,  que  estiguen
empadronats  a  Onda o  que procedisquen d'altres  municipis
que  tinguen  signat  el  conveni  de  col·laboració  vigent  en
matèria de formació amb l'Ajuntament d'Onda: 0,45 €/h
-Majors de 65 anys, discapacitats en grau igual o superior al
33% i aturats que es troben en aquesta situació com a mínim
durant  6  mesos  de  forma  ininterrompuda,  que  no  estiguen
empadronats a Onda: 1,00 €/h

PARTICIPANTS 20 alumnes

LLOC Teatre Mònaco 

DATA DE MATRÍCULA Del  25 de setembre al 13 d'octubre al SAT

OBJECTIUS Perfeccionament de l'activitat. 
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NOM DEL CURS TERCER CURS DE TEATRE 

ADREÇAT Alumnat que ha realitzar el segon curs de teatre 

DATA DE COMENÇAMENT 02/11/16 fins al 17/06/17

HORARI Dimecres i dijous de 19.30 a 21.30 h

DURADA 122 hores

PREU -  122  h  x  0,9=  109,8  €  empadronats  o  sol·licitants  d'altres
municipis que tinguen signat el conveni de col·laboració vigent
en matèria de formació amb l'Ajuntament d'Onda / 252 € no
empadronats
- Majors de 65 anys, discapacitats en grau igual o superior al
33% i aturats que es troben en aquesta situació com a mínim
durant  6  mesos  de  forma  ininterrompuda,  que  estiguen
empadronats  a  Onda o  que  procedisquen  d'altres  municipis
que  tinguen  signat  el  conveni  de  col·laboració  vigent  en
matèria de formació amb l'Ajuntament d'Onda: 0,45 €/h
-Majors de 65 anys, discapacitats en grau igual o superior al
33% i aturats que es troben en aquesta situació com a mínim
durant  6  mesos  de  forma  ininterrompuda,  que  no  estiguen
empadronats a Onda: 1,00 €/h

PARTICIPANTS 20 alumnes

LLOC Teatre Mònaco (dimecres) i Cassola (dijous)  

DATA DE MATRÍCULA Del  25 de setembre al 13 d'octubre al SAT

OBJECTIUS Perfeccionament de l'activitat. 


