Horari Base

ESCOLA
D’ ESTIU

Activitats Especials




Aquestes activitats seran opcinals i en elles podran asistir a l´escola d´estiu a
l´horari normal.
Els pares i mares deuran firmar una autorització per cada activitat especial en la
que participe el seu fill/a. Les dades concretes es facilitaran la reunió informativa
la primera setmana de juny.
Les activitats especials tindran un cost extra.

Recollida
Els/Les participants hauran de ser autoritzats pel seu pare/mare/tutor/a a eixir a
soles de l’ Escola d’ Estiu omplint dit apartat a la Fitxa d’ Inscripció adjunta. Els/Les
menors que hagen de ser recollits per alguna persona, només podran eixir del centre
quan la persona encarregada de fer-ho, present el corresponent Carnet de Recollida.

AMPA CEIP VILLAR PALASÍ

Material Necessari
Roba còmoda
Tovallola
Vestit de bany
Xancletes
Gorra
Protecció solar
Muda de roba
Esmorzar

València
962 058 696
www.auca.es
Segueix-nos

EMAIL
extraescolar.valencia@auca.es

ESCOLA D´ESTIU

Alumne/a

CEIP V. PALASÍ

Nom i Cognoms
Curs realitzat

Data de Naixement

Matinera

21 - 30 JUNY

1 SETMANA*

JULIOL COMPLET

JUNY I JULIOL

OPCIONS

10 €

60 €

40 €

145 €

185 €

9:00 a 13:30h
(sense menjador)

3 €

115€

80 €

295€

385 €

9:00 a 16:30h
(amb menjador)

per setmana
per dia solt

2

Nº DE SETMANES

*INSCRIPCIÓ PER SETMANES:

3

- La matinera podrà utilitzarse de forma puntual amb un cost de 3€/día i es pagarà en metàlic en el moment.
- S’ aplicarà un descompte del 5% a partir del segón germà.

Algún germà/na en l´activitat? SI

Pare, mare, tutor/a :

NO

Nom i Cognoms
Direcció

Població

CP

Correo-e

DNI
Telèfon 1

Telèfon 2

Métode de pagament
Entitat
Codi IBAN

Oficina

Entitat

CC

Compte

TEMÀTICA:

El fil conductor d' aquesta ESCOLA D'ESTIU serà dut a terme per uns
personatges molt singulars: el mític mestre renaixentista LEONARDO DA VINCI i els
seus ajudants, els germans PIETRO i RAFFAELLA. Cada setmana anirem treballant una
disciplina diferent: art, música, medi ambient, esport, ciència, tecnologia o
emprendiment. La nostra labor serà ajudar-li en els projectes que ens propose al
principi de la setmana i que mostrarem a les nostres famílies el divendres. La
complexitat de l'activitat s'ajustarà als diferents grups d'edat.

Informació mèdica del/la participant
Nº SIP
És al.lèrgic/a a algun medicament o aliment? Indica quin/s.
Té algún tipus de minusvalía? Indique quina.
Sap nadar?

SI

SI

NO

SI

NO

NO

Es maretja als viatjes?

SI

NO

Està prenent algun medicament que tinga de rebre durant l'horari de l' Escola d' Estiu?
afirmatiu, serà el pare/mare/tutor/a qui l’ administre aquesta medicació.

SI

AUTORITZE

al meu fill/a a participar en les activitats realitzades en l’Escola d’Estiu, organitzada per Auca,
Projectes Educatius. Aixi mateix, done el meu consentiment per a que les dades facilitats en
l’inscripció s’incorporen a un fitxer informatitzat a efectes de gestió de la mencionada escola,
conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.

SI

NO

AUTORITZE

a que el meu fill/a siga fotografiat/da o filmat/da durant las activitats realitzades en el marc de la
citada Escola d’Estiu per a us exclusiu d’ aquesta activitat.

SI

NO

AUTORITZE

al meu/a fill/a a eixir a soles del centre on es realitza l’ Escola d’ Estiu.

SI

NO

AUTORITZE

a portar al meu fill/a al centre de salut en cas d´accident.

SI

NO

SI

NO

CONTRACTE el segur d’ accidents opcional que te un cost extra de 1,5€ per xiquet/a i setmana.

Localitat, data i signatura:

NO

Informació
En cas

1. Per a participar en L’ Escola d’ Estiu s' haurà d'omplir correctament el full d'inscripció adjunta, una per
participant.
2. auca, projectes educatius (d’ ara endavant, auca) podrà vetar la participació en l’ activitat al
participant que crega oportú, quan concórreguen circumstàncies que així ho justifiquen.
3. Els danys ocasionats pels alumnes voluntàriament en les instal·lacions o a tercers hauran de ser
abonats pels seus tutors, podent, a més, ser expulsats de les activitats en què participen.
4. Els/les participants hauran de complir la Normativa de Règim Intern del Centre així com la Normativa
de l’ Escola d’ Estiu d' auca.
5. Firmant l’ inscripció adjunta accepta expressament la comunicació a través de l'adreça de correu
electrònic facilitada de tota aquella informació relacionada amb l’ Escola d’ Estiu.

auca, projectes educatius, S.L.

C/ Pintor Vila Prades, 13 baix dreta 46008 València

Tel. 962058696

Fax:962058692

