ESCOLA DE PRIMAVERA
Com cada any, l'AMPA ofereix a totes les famílies el servei d'Escola de
Primavera, amb la intenció de conciliar la diferència d'horaris en les famílies, i
proporcionar a les xiquetes i xiquets participants uns dies de joc, alegria i oci
saludable en companyia de les seues amistats i en el seu entorn escolar.
La programació, totalment renovada i revisada, és fonamentalment lúdica, fent que
les xiquetes i xiquets passen uns dies de festa atractius i divertits. Les activitats i
continguts estan programats segons etapes evolutives de l’alumnat, dividida en tres
grans blocs segons l'edat i maduresa de les persones participants.
Manualitats, danses, jocs, cançons, anglés, jocs populars, són algunes de les
activitats que realitzaran en aquests dies.
Un esquema de la programació està a la seua disposició en l’AMPA.

ESCOLA DE PRIMAVERA
9, 14, 15, 16 i 17 d’abril
HORARI REGULAR DE 9.00 A 14.00 hores
ESCOLA MATINERA DES DE LES 8.00 HORES (Gratuïta per a l’alumnat habitual del servei.)
MENJADOR DE 9.00 A 15.30 HORES. CONSULTAR ALTRES POSSIBILITATS.
4 o 5 DIES AMB POSSIBILITAT DE TRIAR DIES SOLTS
Si no s’aconseguiren el mínim d’inscripcions necessàries per a alguna opció, les famílies interessades seran
convenientment informades.

ENTREGAR LA INSCRIPCIÓ OMPLIDA EN L'AMPA
AVANS DEL 27 DE MARÇ
CENTRE: CEIP CARLES SALVADOR
POBLACIÓ: VALÈNCIA
COGNOMS:________________________________________ NOM: ___________________
TELÈFONS:___________________/__________________ EDAT: ___________________
NOTES: (al·lèrgies, intoleràncies…):____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
ASSENYALE LES OPCIONS DESITJADES D’HORARIS I SERVEIS
PERÍODE

8.00 - 9.00
MATINERA

9.00 - 14.00

DEL 9 AL 17 D’ABRIL (5 DIES)
DEL 14 AL 17 D’ABRIL (4 DIES)

35,00.28,00.-

10,00.8,00.-

En cas de necessitar dies solts, assenyale quins i horaris o serveis que precisa:
DIES SOLTS
HORARI DE 9.00 A 14.00 HORES
assenyalar quins (màxim dos dies): ESCOLA MATINERA DES DE LES 8.00 HORES
9

14

15

16

17

SERVEI MENJADOR DE 14.00 A 15.30 HORES

14.00 - 15.30
MENJADOR

40,00.32,00.9,50 €
2,50 €
11,50 €

En/Na _______________________________________________ mare/pare/tutor/a, amb DNI nº____________, done el meu
consentiment perquè la persona indicada assistisca a la “Escola de Primavera” organitzada per l'AMPA, participant en les activitats
i tallers programats. Així mateix, declare posseir poders suficients per a firmar aquesta autorització i la veracitat de les dades proporcionades.

Firma

València a _____ de _________ de 2020

Clàusula Informativa: FCI FORCUIN S.L. - NIF: B97029508 Dir. postal: c/Vall de la Ballestera, 33 - 46015 - València Telèfon: 963459267 Correu elect:
forcuin@forcuin.com; en nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita a fi de prestar-los el servici sol·licitat, realitzar la facturació del mateix. Les dades
proporcionats es conservaran mentre es mantinga la relació comercial o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran
a tercers, excepte en els casos en què existisca una obligació legal. Vosté té dret a obtindre confirmació sobre si en FCI FORCUIN S.L. estem tractant les seues
dades personals; per tant té dret a accedir a ells, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessaris.

