
  

 

Nom: _______________________________ Cognoms: ________________________________________________ 

Data de naixement: _____/______ /__________        Curs: __________ 

Telèfons de contacte:  __________________________________________________________________________ 

Correu  electrònic:   ____________________________________________________________________________ 

Col·legi de procedència: ________________________________________________________________________ 

¿Ës al.lèrgic/a a algun aliment?    Indicar-ho   ______________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

Marque amb una X  la opció  /  opcions triades. 

Escola completa 

Escola matinera                   Menjador                  Ludoteca 

DIES SOLTS:       23           24                       25                     26      

Autoritzacions:  

Pare/ mare o tutor: _____________________________________________________________________________ 
Autoritze al  meu fill/a a participar en l’activitat de Escola  de Pasqua que organitza el AMPA del CEIP T. 
Montañana entre els  dies 23 i 26 d’Abril del 2019. 
 
Data: ___/____/____                  Signatura                                          
Autortize a Educarte Proyectos Formativos, S.L. a realitzar fotografies del  meu fill/a, amb el fi d’ incloure-les a la 
galería d’imatges de la seua pàgina web, a la qual tindran accés  exclusivament les famílies mitjançant clau 
d’accés.                                                               
               Signatura:                                                 (Indiqueu amb un si o un no)    
 
 
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 

 

SOL.LICITUD ESCOLA DE PASQUA 2019 

 

Estimada familia: 
 
Obrim el termini d’ inscripció per a l’Escola  de Pasqua, amb el desig que els votres fills/es ho passen bé estes 
vacances.  
 
PASQüEANT, és el títol que hem triat per a treballar i gaudir aprenent les tradicions pasqüeres de tot el món. 
Els continguts del nostre projecte estan enfocats a la temática de la tradició i els costums de la Pasqua. Per açò, 
farem  tallers culinaris, activitats manuals amb materials reciclables o naturals, dinàmiques i jocs,  reforçant així 
el concepte de reutilitzar i reciclar de la mateixa manera que la cooperació, la companyia i el treball en equip, 
tot açò, de forma lúdica i creativa.  
 
El període de realització serà des del 23 fins al 26 d’Abril, tots dos inclusivament. L’activitat està oberta a 
xiquets/es d’altres col.legis.  
 
HORARIS I PREUS 
 
Escola  de Pasqua de 9 a 14h …………… 52€/ germà / germana…..47€ 
Dies solts de 9 a 14h   ….…..……………... 15€.    
Escola matinera 8 a 9  ..……………………. 10€ 
Escola matinera dies solts  …..…………... 4€ 
Menjador (de 14:00 a 15:00)…………….  32€(inclou el dinar  i  monitors ) 
Ludoteca 15:00 a 17:00h ……...……….… 14€ 
Ludoteca dies solts   ……………………….…  6€ 
 
(Mínim de 5 participants  per a cada opció de matinera i  ludoteca) 
(Mínim de 8 participants per a l’opció de menjador) 
 
L’ alumnat que tinga pagat el mes complet d’ Escola matinera amb Arco Iris, no haura de pagar l’ horari extra de 
10 € per aquest servei,  pero sí hauran de fer-ho  en horari de ludoteca.  
 
MOLT  IMPORTANT 
Els que estigueu interessats, realitzeu l’ingrés bancari al  Banc Santander, al nº de compte:                                      
IBAN ES08 0049 5690 73 2116138085,  indicant en el concepte  “PASQUA CEIP T.MONTAÑANA”  i  fent                 
l’ ingrés a nom de l’alumne/a.  
El full d’inscripció i el resguard de pagament hauran de enviar-ho per correu electrònic a info@arco-iris.es  , 
abans del 8 d’ Abril. (No s’admetran sol.licituds sense presentar  dues coses). 

 
Ens enorgullim de ser una empresa condescendent i responsable amb el medi ambient. Per això, en el servei de 
menjador (servei d'àpats) es pregarà a les famílies que aporten diàriament parament per a l'alumnat de plàstic 
reutilitzable o altres materials com a bambú etc. Diàriament l'alumnat es portarà de tornada el parament 
utilitzat, utilitzant la metodologia Montessori, perquè l'alumnat siga conseqüent amb l'après durant el dia. Per 
descomptat, es tindrà servei per si alguna família s'oblida de portar el parament, però en la mesura que es 
puga, farem un esforç tots per ajudar el medi ambient i així deixar als nostres fills/as un futur més prometedor.  

 

 
 

ESCOLA DE PASQUA 2019 

“PASQÜEANT” 
CEIP T. Montañana 

Educarte Proyectos Formativos S.L. 

Rodriguez de Cepeda, 17 bajo 4                                    

46021 Valencia 

Contacto: 96 371 20 47  

info@arco-iris.es / web: www.arco-iris.es 
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