
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTITALLERS VESPRADES JUNY  I/O   SETEMBRE 

SEPTIEMBRECEIP PARE CATALÀ
“CriaturEs I animals FANTÀSTICS”

Els presentem l'oferta lúdica-bilingüe per a les vesprades de Juny i/o Setembre, destinada a prolongar la 
jornada escolar.  
L'increïble món màgic fascina als  xiquets/es i als no tant xiquets…
Ens encanta veure la il·lusió i l'entusiasme amb el qual els xiquets i xiquetes ens conten històries i 
esdeveniments fantàstics. El somni de molts/es és convertir-se en grans mags/ magues i nosaltres podem 
ajudar a fer-ho realitat. Aquesta vegada, ensenyant-los a conéixer el món de criatures i animals fantàstics.

Durant les vesprades de Juny l'alumnat tindrà l'oportunitat de conéixer de manera lúdica-educativa el
món màgic de criatures i animals fantàstics de tots els temps. Tots els dies sonaren les campanades del 
rellotge per a submergir-nos en les diferents aventures.  
Per al mes de Setembre els participants continuaren ampliant els seus coneixements sobre espècies i 
criatures màgiques analitzant i connectant amb elles en primera persona. 
Tots els dijous de Juny i Setembre es realitzaran activitats i jocs d'aigua, per a això demanem a les 
famílies que l'alumnat vinga preparat amb roba i calçat d'aigua per a canviar-se. 

Els qui estiguen interessats en l'activitat, han de realitzar l'ingrés en el Banc Santander, al núm. de compte: 
IBAN ES08 0049 5690 73 2116138085, indicant en el concepte “Multi Juny P. Català” i fent l'ingrés a nom 
de l'alumne/a.
La fitxa d'inscripció i el resguard de pagament hauran d'enviar-lo per correu electrònic a info@arco-
iris.es fins al 24 de Maig. (No s'admetran sol·licituds sense presentar totes dues coses).  

Els llistats s'exposaran en el tauló de l'AMPA a partir del 29 de Maig. En el Multitaller de Setembre el 
termini per a lliurar les inscripcions i resguards de pagament serà fins al 4 de Setembre.

FITXA D’INSCRIPCIÓ 
CEIP Pare Català 

DADES DE L’ALUMNE/A 

Nom i Cognoms ……………………………………..…………….…………………………………………………………………… 

Data de naixement …………./…………./……………..  Curso …………..…  Grupo ……………… 

Telèfons de contacte  ………………..…………………………………………………………………………………………………. 

Correu electrònic …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dades mèdiques a destacar o al.lèrgies …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 Omplir amb una  X  l’opció u opcions triades. 

 MULTITALLER JUNY “Criatures i Animals Fantàstics I”. Del 3 al 20 de Juny de 15:00h a 17:00h. 
  Preu 65 €   //  germà 62 €  

 MULTITALLER SETEMBRE “Criatures i Animals Fantàstics II”.  
   Des del primer dia de col.legi fins al 30 de Setembre de 15:00 a 17:00. 
   Preu  65€ // germà 62€. El preu pot variar en funció dels dies lectius. 

D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, valgut per a tota la Unió Europea li informem que les dades que ens facilita seran guardats per 

la mercantil, EDUCARTE PROYECTOS FORMATIVOS S.L, la qual exerceix la seua activitat sota el nom comercial de ARCOIRIS, amb CIF 

B98994239, situada a València, carrer Rodríguez de Cepeda, numero 17, telèfon 96371 20 47, Correu electrònic info@arco-iris.es, la qual és el 

responsable del tractament. La finalitat és prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix, així com la base legal per al tractament és del 

seu consentiment. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les 
obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal i es tractaran amb la màxima 

confidencialitat. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en l'empresa estem tractant les seues dades personals, per tant, té dret a accedir a les seues 

dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessaris. Si el client és menor de 13 anys 

haurà d'autoritzar el seu representant legal. Així mateix, sol·licite la seua autorització per a arreplegar aquest document amb les seues dades i 

seguir conservant-los { SI } { NO } Oferir o informar-li sobre notícies, productes i serveis relacionats amb el servei prestat i fidelitzar-le com a 

client { SI } { NO }. (Triar sí o no) )     

 SIGNATURA 

C/ Rodríguez de Cepeda, 17   46021 Valencia 
96 371 20 47   /   info@arco-iris.es 

www.arco-iris.es 
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