
  

Proyectos Educativos Arco Iris S.L. 

Beatriz Tortosa, 39 bajo 46021 Valencia 

Teléfonos: 963712047 / 669768058 

info@arco-iris.es / web: www.arco-iris.es 

Nom: _________________________________________________________________________ 

Cognoms: ________________________________________________________________________ 

Data de naixement: _____/______ /__________        Curs: __________ 

Adreça:   _________________________________________________________________________ 

Telèfons de contacte:  ____________________________________________________________ 

Correu  electrònic:   ______________________________________________________________ 

¿Ës al.lèrgic/a a algun aliment?    Indicar-ho   _____________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Marque amb una X  la opció  /  opcions triades. 

Escola completa 

Escola matinera                   Menjador                  Ludoteca 

DIES SOLTS:       3            4                       5                     6      

Alumne/a d’altre  col.legi (indiqueu  col.legi)    

_______________________________________________________  

Autoritzacions:  

Pare/ mare o tutor: ____________________________________________________ 

Autoritze al  meu fill/a a participar en l’activitat de Escola  de Pasqua que organitza 

el AMPA del CEIP FEDERICO GARCIA LORCA entre els  dies 3 i 6 d’Abril del 2018. 

 

Data: ___/____/____                  Signatura                                          

Autortize a Proyectos Educativos Arco Iris, S.L. a realitzar fotografies del  meu fill/a, 

amb el fi d’ incloure-les a la galería d’imatges de la seua pàgina web, a la qual 

tindran accés  exclusivament les famílies mitjançant clau d’accés.                                

                                         

               Signatura:                                               

                                                                                    (Indiqueu amb un si o no)    

SOL.LICITUD ESCOLA DE PASQUA 2018 

 

Estimada familia: 

 

Obrim el termini d’ inscripció per a l’Escola  de Pasqua, amb el desig que els votres 

fills/es ho passen bé estes vacances.  

 

PASQÚEANT, és el títol que hem triat per a treballar i gaudir aprenent les tradicions 

valencianes pasqüeres. 

Els continguts del nostre projecte estan enfocats a la temática de la tradició i els 

costums de la Pasqua Valenciana. Per açò, farem  tallers culinaris, activitats 

manuals amb materials reciclables o naturals, dinàmiques i jocs de tota la vida,  

reforçant així el concepte de reutilitzar i reciclar de la mateixa manera que la 

cooperació, la companyia i el treball en equip, tot açò, de forma lúdica i creativa.  

 

El període de realització serà des del 3 fins al 6 d’Abril, tots dos inclusivament. 

L’activitat està oberta a xiquets/es d’altres col.legis.  

 

HORARIS I PREUS 

 

Escola  de Pasqua de 9 a 14h …………… 48€/ germà / germana…..43€ 

Dies solts de 9 a 14h   ….…..………………. 13€.    

Escola matinera 8 a 9  ..…………………….. 8€ 

Escola matinera dies solts  …..…………….. 4€ 

Menjador (de 14:00 a 15:00)…………….  24€(inclou el dinar  i  monitors ) 

Ludoteca 15:00 a 17:00h ……...………… 13€ 

Ludoteca dies solts   …..…………………  4,5€ 

 

(Mínim de 5 participants  per a cada opció de matinera i  ludoteca) 

(Mínim de 10 participants per a l’opció de menjador) 

 

L’ alumnat que tinga pagat el mes complet d’ Escola matinera amb Arco Iris, no 

haura de pagar l’ horari extra de 8 € per aquest servei,  pero sí hauran de fer-ho  

en horari de ludoteca.  

 
MOLT  IMPORTANT 

Els que estigueu interessats, realitzeu l’ingrés bancari al  Banc Santander, al nº de 

compte: IBAN ES97 0049 5690 78 2716132648                                                                             

indicant en el concepte  “PASQUA FGL”  i  fent  l’ ingrés a nom de l’alumne/a.  

El full d’inscripció i el resguard de pagament hauran de enviar-ho per correu 

electrònic a info@arco-iris.es  o lliurar-ho a Mariola en biblioteca abans del 21 de 

Març. (No s’admetran sol.licituds sense presentar amb dues coses). 

 
 
 
 

P A S Q Ü E A N T 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 
ESCOLA DE PASQUA 2018 

“PASQÜEANT” 

 Les dades que ens han aportat han sigut incloses en un fitxer propietat de Projectes Educatius Arc Iris S.L 

inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de dades amb el núm. 2091331513. Les dades tenen com a finalitat 

prestar un correcte servei als alumnes i als pares, podent ser coneguts pels monitors responsables en cada cas 

i per l'AMPA. 
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