
Com cada any, l'AMPA oferix a totes les famílies el servei d'Escola de 
Pasqua, amb la intenció de conciliar la diferència d'horaris entre pares i fills, al 
mateix temps que proposem als participants uns dies de joc, alegria i oci sa 
en companyia dels seus amics i en el seu entorn escolar. 

La programació, totalment renovada i revisada, és fonamentalment 
lúdica, fent que els xiquets i xiquetes passen uns dies de festa atractius i 
divertits. Està dissenyada per a grups d'infantil i/o primària. Està basada en 
els quatre elements clàssics de la Natura: Terra, Aire, Aigua i Foc. 

 Manualitats, danses, jocs, cançons, anglés, jocs populars, són algunes 
de les activitats que realitzaran en estos dies. 
 

Un esquema de la programació està a la seua disposició en l’AMPA 
 

 

ESCOLA DE PASQUA 2017 

Forcuin S.L.  96 345 92 67   forcuin@forcuin.com 
 www.forcuin.com 
Activitats extraescolars I complementaries 

CENTRE: CEIP CARLES SALVADOR POBLACIÓ: VALÈNCIA 

COGNOMS:________________________________________ NOM: ___________________ 

TELÈFONS:___________________/__________________  EDAD: ___________________ 

NOTES:___________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________  

 

En/Na _______________________________________________ mare/pare/tutor/a, amb DNI nº____________, done el meu con-
sentiment perquè l'alumne indicat assistisca a la “Escola de Pasqua” organitzada per l'AMPA, participant en les activitats i tallers 
programats. 

 

 

Firma                                                                                                 València a _____ de _________ de 2017 

ENTREGAR LA INSCRIPCIÓ OMPLIDA EN L'AMPA. 

ESCOLA DE PASQUA. 18, 19, 20 i 21 d’Abril 

DE 9:00 A 14:00 HORES 28,00 €  

ESCOLA MATINERA DES DE LES 8:00 HORES* 
*Gratuïta per als usuaris habituals del servici. 9,50 €  

Posibilitat de servei de menjador (catering). Si no s’aconseguiren el mínim d’inscripcions necessàries, les 
families interesades seran convenientment informades.  

 OPCIONS ESCOLA PASQUA 2016 PREU MARQUE  

DIES: 
 
18, 19, 20 i 21 d’Abril 

HORARI DE 9:00 A 14:00 HORES 28,00 €  

ESCOLA MATINERA DES DE LES 8:00. AFEGIR* 
*Gratüita per als  usuaris habituals del servei 

9,50 € 
 

SERVEI MENJADOR DE 14:00 A 15:30 HORES 
catering (mínim 15 comensals). AFEGIR 30,00 € 

 

http://www.forcuin.com

