MULTITALLERS VESPRADES JUNY I/O SETEMBRE

“Aprenents de Mags i Magues”

CEIP Federico García Lorca

CEIP Federico García Lorca
OPCIONS

Benvolgudes famílies,
Els presentem l’oferta lúdico educativa per a les vesprades de Juny i/o Setembre,
destinada a perllongar la jornada escolar.
El somni de molts és convertir-se en un gran mag/a i nosaltres podem ajudar a
fer-ho realitat. Qualsevol xiquet/a pot ser un gran mag en potència perquè porten
la màgia dins.
Durant les vesprades de Juny l'alumnat tindrà l'oportunitat de conèixer al
nostre barret seleccionador que triarà els components de cada grup de mags i
magues. Es realitzarà un recorregut per la història dels grans mags, tant reals
com de ficció, descobrint tots els elements que es necessiten per a la
màgia, pocions, encanteris. Per al mes de Setembre els participants
continuaren ampliant els seus coneixements màgics coneixent animals
màgics, plantes fantàstiques i accessoris sorprenents utilitzats per mags i
magues de totes les èpoques.
Per a inscriure als alumnes en l'activitat hauran d'emplenar la fitxa d'inscripció
i enviar-la per correu electrònic a info@arco-iris.es o donar-li-la a Mariola en la
biblioteca del col·legi abans del 19 de Maig.
Els llistats s'exposaran en el tauló de l'AMPA el 24 de Maig. El cobrament de
l'activitat de Multitaller de Juny es realitzarà en el compte facilitat en la fitxa
d'inscripció el 29 de Maig i el càrrec del Multitaller de Setembre es carregara en
compte del 4 al 6 de Setembre.
Els NO SOCIS de l’AMPA tindran un càrrec adicional de 10€ al Juny i 10€ al Setembre.
C/Rodríguez de Cepeda 17 46021 VALENCIA
96 371 20 47 / info@arco-iris.es
www.arco-iris.es

Preus per mes
Horari de 15:00 a 16:30: 58€ (68€ no socis) / 2º hijo/a 52€ (62€ no socis)
Díes solts: 6 € socis AMPA / 7€ no socis AMPA (si hi ha places vacants)
Horari de 15:00 a 17:00: 68€ (78€ no socis) / 2º hijo/a 62€ (72€ no socis)
Díes solts: 7 € socis AMPA / 8€ no socis AMPA (si hi ha places vacants)

DADES DE L’ALUMNE/A

FITXA D’INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms …………………………………………………………………
Data de naixement …..…./……./…….. Curs ………… Grup ….………
Adreça ……………………………………………….…………………..……..
Telèfons de contacte …………………………………….…………………………………………………….
Correu electrònic …………………..…………………………………………………………………………..
Dades mèdiques a destacar o al.lèrgies ………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Titular del compte …..………………………………………………….. NIF ……………………………….
IBAN

ENTITAT OFICINA

DC

NUMERO DE COMPTE

Amb càrrec al compte indicat i fins a un altre avís, servisca's atendre els rebuts que siguen presentats
per EDUCARTE PROYECTOS FORMATIVOS, S,L. Es reserva el dret a cobrar la quantitat de 3€ com
a recàrrec sobre aquells rebuts impagats que hagen sigut retornats pel banc.
Marcar amb una X l’opción o opcions triades.
MULTITALLER JUNY “Aprenents de Mags i Magues I”.
Del 1 al 22 de Juny de 15:00h a 16:30h.
Del 1 al 22 de Juny de 15:00 a 17:00h

Signatura

MULTITALLER SETEMBRE “Aprenents de Mags i Magues II”.
Des del primer dia de col.legi fins al 28 de Setembre 15:00 a 16:30 .
Des del primer dia de col.legi fins al 28 de Setembre de 15:00 a 17:00
Les dades que ens han aportat han sigut inclosos en un fitxer propietat de Educarte Proyectos Formativos SL, inscrit
en l’Agència Espanyola de Protecció de dades amb el nº 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.

