
 

+INF: www.burjassot.org 

Tallers Casa de Cultura 2021-2022 (2n quadrimestre) 
 

Matrícula: 

• De l’11 de febrer (a partir de les 9 h) al 23 de febrer 
• Modalitats: 

o En línia: a través de Carpeta Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot: 
https://carpeta.burjassot.org/default_val.aspx   

o Presencial: en la Casa de Cultura, sol·licitant cita prèvia en 
https://citaprevia.burjassot.org/val o telefonant al 96 316 05 00 extensió 1 

Pagament: 
• Un únic pagament després de formalitzar la matrícula. 
• Formes d’abonament: 

o Pagament electrònic: fent la matrícula en línia 
o Mitjançant carta de pagament bancària: per a matrícules presencials. En 

aquesta modalitat la carta no es genera immediatament, sinó que es farà 
arribar a l’interessat per correu electrònic. El termini de pagament és de 5 dies 
naturals. 

• Bonificacions: 
o Família nombrosa de categoria general: 50% 
o Família nombrosa de categoria especial: 100% 

Proves de nivell: 

• Per al curs d’anglès caldrà fer una prova de nivell de manera presencial en la Casa de 
Cultura, sol·licitant cita prèvia en https://citaprevia.burjassot.org/val o telefonant al 96 
316 06 30. 

Calendari i localització de les classes: 

• Del 23 de febrer al 10 de juny de 2022 
• Casa de Cultura de Burjassot 

Oferta: 

Taller Horari Import 
Guitarra nivell iniciació a partir de 15 
anys 

Dimarts, de 19 a 21 h 79,50 € 

Guitarra nivell mitjà per a xiquets de 
fins a 15 anys 

Dimarts, de 17:30 a 19 h 50,00 € 

Guitarra nivell mitjà a partir de 15 
anys 

Dilluns i dimecres, de 19:30 a 20:30 h 79,50 € 

Guitarra nivell avançat per a totes les 
edats 

Dilluns i dimecres, de 18:30 a 19:30 h 79,50 € 

Anglès A2 (iniciació) a partir de 14 
anys 

Dimarts i dijous, de 10 a 11:30 h 137,80 € 

Monogràfic Administració Electrònica i 
Signatura Digital 

Divendres, de 9:30 a 11 h 50,00 € 

Monogràfic Informàtica i Internet per a 
majors: 2a part 

Dimarts i dijous, de 12 a 13:30 h 137,80 € 

Monogràfic Internet avançat: 2a part Dimarts i dijous, de 10:30 a 12 h 137,80 € 
Monogràfic Internet inicial Dilluns i dimecres, de 10:30 a 12 h 137,80 € 
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