
 
ESCOLA D’ESTIU - 2017                “ÉRASE QUE ERA ”               CEIP PARE CATALÀ   
 
L’empresa ARCO IRIS ha preparat  l’oferta de “L’ Escola d’estiu” que es celebrarà en el Col.legi Pare Català des del 21 de 

Juny  fins al 31 de Juliol,  amb gran varietat d’opcions. Enguany  hem  titulat  a la nostra escola d’estiu                          

“Érase que era”. La nostra proposta és una recopilació d'esdeveniments passats que ens serviran per a traslladar-nos en 

l'eix cronològic del nostre planeta. 

 

Cada setmana els nostres participants es traslladaren milions d'anys arrere per a conèixer i viure en primera persona 

l'origen i l'evolució de la vida. Per a açò hem preparat activitats, dinàmiques, jocs i gimkanes temàtiques per a cada 

setmana, en les quals els participants podran comprovar com amb molt poc poden aconseguir-se grans coses i passar-ho 

molt bé. 

 

El nostre propòsit és que els participants descobrisquen, aprenguen i senten l'experiència apassionant dels orígens 

prehistòrics del nostre planeta, de la qual estem convençuts que gaudiran en companyia dels seus companys i del nostre 

equip de monitors.  

 

La nostra proposta per a l'Escola d'estiu és bilingüe (anglès-valencià). Els participants realitzaren tots els dies 2 hores 

diàries d'activitats en anglès amb monitors professionals bilingües. Els xiquets aprendran i es divertiran realitzant jocs, 

tallers, disfresses, gimkanes, teatre….  

- El termini d'inscripció serà des del 15 fins al 31 de maig i hauran de dipositar el full d'inscripció 

emplenat en la bústia de l'AMPA o enviant-la a info@arco-iris.es 

- El cobrament ho realitzarem del 5 al 9 de Juny amb càrrec al compte que ens indiquen. 

En el preu està inclòs el material necessari per a la realització dels tallers, 3 eixides que inclouen autobusos i entrades, 

així com una samarreta per a cada participant. Les places són limitades, establint-se com a preferència, en primer lloc 

alumnes del Col·legi i després alumnes d'altres Centres. 

Els llistats s'exposaran en el tauló de l'AMPA a partir del 14 de Juny, la reunió informativa serà en la biblioteca del 

Col·legi el 19 de Maig a les 5 de la vesprada. Si tenen dubtes o desitgen més informació poden enviar un correu a 

info@arco-iris.es  

 

OPCIONS I PREUS 

 

 DIES 21, 22 I 23 DE JUNY PREU 

OPCIÓ 1:  de 8:00 a 9:00 hores. (Servici de E. matinera) 9 €. 

OPCIÓ 2:  de 9:00 a 14:00 hores. (Escola d’estiu)  30 € 

OPCIÓ 3:  de 9:00 a 15:30 h (Servici de menjador  inclòs) 51 €  

OPCIÓ 4: de  9:00 a 17:00 h (Servici de ludoteca) 63 € 

ESCOLA D’ESTIU DES DEL 26 DE JUNY AL 31 DE JULIOL PREU 

FILL GERMÀ 

OPCIÓ 1:  de 8:00 a 9:00 hores. (Servicio de E. matinera) 42 €   37 €  

OPCIÓ 2:   de 9:00 a 14:00 hores. (Escola d’estiu) 225 €  210 € 

OPCIÓ 3:  de 9:00 a 15:30 h (Servici  de menjador  inclòs) 390 €   360 € 

OPCIÓ 4: de 9:00 a 17:00 h (Servici de ludoteca) 442 €   402 € 

 SETMANES  PREU 

OPCIÓ 1: de 8 a 9:00 hores. ( Servici de E. matinera ) 8€ 

OPCIÓ 2:  de 9:00 a 14:00 hores. (Escola d’estiu)  50 € (1 fill)  //  42€ ( germà) 

OPCIÓ 3:  de 9:00 a 15:30 hores (Servici de menjador inclós) 85 € (1 hijo) //   77€ (germà) 

OPCIÓ 4: de 9:00 a 17:00 hores  (Servici de ludoteca) 100 € (1 hijo) //  92 (germà) 



 

 

 
 

FITXA D’ INSCRIPCIÓ:        ESCOLA D’ESTIU 2017        -   “ÉRASE QUE ERA”  -                  CEIP PARE CATALÀ 

 

Omplir una fitxa per alumne/a                         Nº Registre  

 

           DADES PERSONALS 

 

Cognoms i nom de l’alumne/a…………………………………………………………………………………………… 

Data de naixement   ………………      Edat ……..……….. 

Adreça…………………………………………………………..Població i  CP………………………………………… 

Nom del pare / mare /tutor  ………..……………………………………………………………………………………. 

Telèfon/s de contacte………………………………………………………………………………………………..…… 

Correu electrònic………………………………………………………………………………………………………… 

Col.legi de procedencia…………………………………………………………………………………………………... 

 

DADES MEDIQUES 

 

Alergies:________________________________________________________________________________ 

 

Grup Sanguini:____________RH:_______¿Patix actualment alguna malaltia?_______________________ 

 

Quina?_________________________________________________________________________________ 

 

¿Pren alguna medicació?______ ¿Quina?______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

¿Sap  nadar?             SI                  NO                 REGULAR 

 

Altres dades d’interes per al monitor___________________________________________________________ 

 

 

Nº SEGURETAT SOCIAL: ____________________________________                                                                    (Ha 

d’aportar-se fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o Companyia privada.)  
 

ACTIVITAT TRIADA: Omplir amb una X les opcions u opció triades. 

   

 
En/Na …………………………………………………………….amb DNI………………………….. Autoritze al meu 
fill/a a participar en totes les activitats incloses en les opcions que he triat. Així mateix, si no fóra possible 

localitzar-me en els telèfons indicats en la fitxa d'inscripció, autoritze al coordinador i equip de monitors a 
prendre les mesures oportunes en cas d'emergència 
                    

Valencia,             de                                 del 2017           Signatura: 
 
 
Autoritze a Proyectos Educativos Arco Iris, S.L. a publicar imatges del meu fill/a  d’aquesta activitat en la 
seua página web, a la qual tindran accés exclusivament els  pares i mares  per mitjà  clau de accés.  
     (Indicar-ho amb  un Si  autoritze o amb un No)   
 
 
 

Les dades que ens han aportat han sigut inclosos 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, podent ser coneguts pels monitors responsables en cada cas i per l'AMPA. 

 

ESCOLA D’ESTIU 

21,22 Y 23 

JUNY. 

 

Del 26 

de juny 

al 31 de 

juliol 

SETMANA 

Del 26 al 30 

de juny 

SETMANA 

 del 3 al 7 de 

Juliol 

SETMANA 

Del 10 al 14 

de Juliol 

SETMANA 

Del 17 al 21 

de Juliol 

SETMANA 

Del 24 al 31 

de Juliol   

OP. 1  (8-9 Escola Matinera )         
OP. 2  (9-14 h )          
OP. 3 (9-15’30 h amb menjador)           
OP.4 (9- 17h. ludoteca) 

 

        

PREU TOTAL A PAGAR        


