
   
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

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 i poden ser conegudes pels monitors 
responsables en cada cas i per l'AMPA. 

 

CEIP PARE CATALÀ 
ESCOLA MATINERA 2017-2018 

 
 

INSCRIPCIÓ 
 

Cognoms i nom (1er fill)   __________________________________________ 

Data de naixement: ____/____/_____ Edat: _____ Curs: _____ Grup: ______ 

 

Cognoms i nom (2n fill)  ___________________________________________ 

Data de naixement: ___/___/_____   Edat: _____  Curs: _____  Grup: ______ 

Adreça: _________________________________________________________ 

Telèfons de contacte: _____________________________________________ 

Correu electrònic: ________________________________________________ 

Dades mèdiques a destacar: ________________________________________ 

________________________________________________________________ 

OPCIÓ TRIADA           

 

  IBAN       ENTITAT    OFICINA         DC      NÚM. DE COMPTE 

_______/_________/_________/_______/______________________________ 

TITULAR  DEL COMPTE  _____________________________________________ 

DNI   _________________________________ 

Nom del pare/mare/tutor  ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
  Signatura:     

  

Estimats pares i mares, 
 
Volem agraïr la confiança que al llarg de l'any heu depositat en nosaltres, al deixar-nos 
a cura dels vostres fills. També donem la benvinguda als xiquets que s'incorporen al 
Col·legi per primera vegada, desitjant que en cas d'utilitzar els nostres servicis, 
s'ajusten a les seues necessitats. 
 
L'Escola Matinera s'oferix a fi que els pares puguen conciliar vida laboral i familiar. Els 
xiquets estan atesos per monitors amb experiència i formació en l'àmbit infantil. Per a 
oferir un correcte servici, l'empresa aporta material perquè els xiquets puguen realitzar 
activitats (colors, fitxes, jocs de taula, joguets en general, puzles…………….). Es tracta 
en definitiva, que comencen el matí en un ambient distés fent el que més els agrade i 
dirigits pels seus monitors. 
 
A fi de conéixer la demanda del servici d'Escola Matinera per al pròxim mes de 
setembre, els que estiguen interessats a utilitzar este servici, han d'omplir este full de 
sol·licitud a fi de començar  des del primer dia de clase en Setembre. Les 
sol·licituds hauran d'introduir-les a la bústia de l'AMPA. 
 
Els preguem respecten els horaris d'obertura de portes que són els següents:  
7:45, 8 i 8:30. Fora d'este horari les portes romandran tancades per a una millor 
atenció dels seus fills/es. 
 
El preu anual del servici està prorratejat perquè totes les mensualitats siguen del 
mateix import. 
 
El càrrec será mensual i es carregarà en compte dins dels 5 primers dies de 
cada mes. La devolució de rebuts porta un recàrrec de 4€ per gastos 
bancaris. 
  

OPCIONS 

 
          OPCIÓ-1 .............de 7:45 a 9:00 / 1 fill .................... 43,00 €. /mes. 
 
          OPCIÓ-2 ............. de 7:45 a 9:00 /2 fills  ................. 74,00 €. / mes. 
 
         OPCIÓ-3 ............. de 8:25 a 9:00 / 1 fill ................... 32,00 €. /mes. 
 
         OPCIÓ-4 ............. de 8:25 a 9:00 / 2 fills ................. 58,00 €. / mes. 

  Dies solts: 4 euros / 2 germans  6 euros /   Pack de 10 díes / 38 euros. 

 
• Per a utilitzar este servici és imprescindible ser soci de l'AMPA. 

 Proyectos Educativos Arco Iris S.L. 
Beatriz Tortosa, 39 bajo 46021 Valencia 
Teléfonos: 963712047 / 669768058 
info@arco-iris.es / web: www.arco-iris.es 


