
 

  

  

 

   

         MULTITALLERS  VESPRADES  JUNY / SETEMBRE 

Els presentem l’oferta lúdico educativa per a les vesprades de Juny  i/o Setembre, destinada a perllongar la jornada 

escolar.  

Durant el mes de Juny hem preparat l’ “Escola de detectius” en la qual ens encarregarem de formar professionals 

de la recerca, desxifrant enigmes i successos misteriosos. Un bon detectiu necessita una habilitat especial, molt 

ensinistrament i imaginació. Per tot açò, ens ha semblat un tema atractiu i divertit en el qual els alumnes gaudiran 

realitzant tallers manuals, dinàmiques i jocs específics sobre el tema. Per al mes de Setembre el nostre projecte ho 

hem titulat “Cerca el teu talent” i amb el volem que l'alumnat ho passe genial amb els seus companys/as i mostren 

el seu talent en les diferents disciplines en les quals treballarem.                          

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 introduir-la en la bústia de l'AMPA 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 carregarà en compte del 4 al 6 

de Setembre  
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CEIP  PARE CATALÀ 

FITXA D’INSCRIPCIÓ 
DADES DE L’ALUMNE/A 

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 

PROYECTOS EDUCATIVOS ARCO IRIS, S.L. Es reserva el dret a cobrar la quantitat de 4€ com a recàrrec sobre 

aquells rebuts impagats que hagen sigut retornats pel banc.    

                                                                                                                     Signatura                 

 Marcar amb una  X  l’opción u opcions triades. 

          MULTITALLER JUNY “Escola de detectius”. Del 1 al 20 de Juny de 15:00h a 17:00h. Preu 68€ / germà 62€.  

 

          MULTITALLER SETEMBRE “Cerca el teu talent”. Des del primer dia de col.legi  fins al 29 de Setembre de      

           15:00 a 17:00 .Preu 68€/germà 62€ 

 

Les dades que ens han aportat han sigut inclosos en un fitxer propietat de Proyectos Educativos Arco Iris S.L 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. 
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