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CEIP TM PRIMÀRIA

ENVIAR SOL.LICITUD PER CORREU ELECTRÒNIC ABANS DEL 23 DE SETEMBRE DE 2019. RIGORÓS ORDRE D’INSCRIPCIÓ DES
DEL COMENÇAMENT DE LA RECEPCIÓ DE LES SOL.LICITUDS. NOMÉS PER CORREU ELECTRÒNIC
DILLUNS.
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES*
HORARI

QUIDDITCH, ESPORT
HARRY POTTER
IOGA MINDFULNESS
3er – 6é PRIM
FITKID, BALL
ACROBÀTIC
FUTBOL
ART, DIBUIX I PINTURA

IOGA MINDFULNESS
1er-2on PRIM
JIU JITSU G1
PATINATGE

QUIDDITCH, ESPORT
HARRY POTTER
IOGA MINDFULNESS
3er – 6é PRIM
FITKID, BALL
ACROBÀTIC
FUTBOL
ART, DIBUIX I
PINTURA

IOGA MINDFULNESS
1er -2on

MULTITALLER 1,5H

MIGDIA

TEATRE 1,5H

VESPRADES

JIU JITSU G1
PATINATGE
+QUE GENIS

• FIT KID, Ball Acrobàtic: Esport divertit, amb evolución formativa durant el ser desenvolupament, saltar, fer
tombarelles, ballar i gaudor semt estreñes de l’espectacle. ¡Futures estreles s’estan formant!. Possibilitat de federarse i incrementar entrenaments els dissabtes en pavelló (es donarà més informació començat el curs)
• + QUE GENIS: Ciències divertides, acompanyant-ho amb la programació del curs, perquè puguen tocar i veure el que
durant les classes han estudiat en els llibres.
• Patinatge i Futbol: un clàssic! Esportivitat, carreres i jocs!. Futbol es pot federar (+Info començat el curs).
• Art, dibuix i pintura: Concentració, motricidad fina, creativitat, imaginaciò i paciencia són les claus d’aquesta activitat.
Una activitat molt divertida que formarà a artistas, utilitzant diferents técniques com el carbonet, aquarel.les,
temperes, argila… No et creuràs el que són capaços de fer.
• Jiu-Jitsu: L’art marcial per excel.lència, agrupa gran nombre d’arts marcials en una sola modalitat, però la clau és el
respecte, la tolerància i la esportivitat.
• Ioga Mindfulness: Dirigida a fomentar la compresió del cos, les emocions, les sentimients i la concentració de
l’ alumnat. Eina molt útil per a l’ alumnat i per a la consecució d’objetcius formatius.
• Multitaller: Activitat complementària i variada, des de jocs de pati, manualitats, circ …
• Teatre: Dirigit als artistes de la casa, desenvolupen grans habilitats com l’oratòria, projecció vocal, expressió corporal i
s’ho passen molt bé interpretant als seus personatges favorits! Assignatura molt útil per al futur de l’ alumnat.
• Quidditch: L’ esport dels mags i magues. Activitat de pati, molt lúdica i esportiva. Consisteix en aconseguir encistellar
més punts que el contrari, amb diferents tipus de pilotes, i per descomptat, amb les graneres “voladores”. Els encantarà!
NOM I COGNOMS:

DATA DE NAIXEMENT I CURS:

TELÈFONS :

EMAIL

N. DE COMPTE AMB
IBAN:

SIGNATURA ACCEPTE NORMATIVA SEPA

TITULAR DEL COMPTE:

Informació general IMPORTANT
ALTES I BAIXES. S’han de comunicar abans del 26 del mes en curs per al mes següent. Es poden fer altes a meitat de mes, però
sempre es cobrarà el mes complet. Baixes fóra de termini: no existeix possibilitat de reclamació de l’import, posterior a aqueixa
data. La devolució d’un rebut suposa un recàrrec de 4€ per despeses bancaris Info@arco-iris.es.
Les altes i baixes s’han de comunicar per correu electrònic a Info@arco-iris.es no s’acceptaran fora d’aquest format.
Grup mínim: 8 participants.

PRIMÀRIA
FIT KID
PATINATGE
+QUE GENIS 1H
ART, dibuix i pintura
JIU JITSU
FUTBOL

€/mes
23
23

X

16

OMPLIR AMB UNA X LES EXTRAESCOLARS TRIADES:
NOTES:
FIT KID: Possibilitat d’entrenaments CLUB FITKID ARCOIRIS els
dissabtes en el pavelló esportiu del Cabañal. (+Info al
començament del curs)

23
23-24
24

JIUJITSU I FUTBOL, possibilitat de federar-se per a competir.
Voluntari per a les famílies, més Info al començament del curs.

QUIDDITCH

23

Jiujitsu tindrà grup avançat de 30´extra. Decisió dels monitors
per nivell i federats i voluntari per a les famílies.

IOGA MINDFULNESS
TEATRE 1,5H
MULTITALLER

21
18
9

Tot el material amb ARCOIRIS INCLÒS EN EL PREU

Observacions:
Dades d’interès per al monitor (malalties, al.lèrgies, TEA…):
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 prestarlos 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)

Nom, cognoms i DNI del REPRESENTANT
(MARE/PARE/TUTOR)…………………………………………………………………………………………………….

CEIP TM PRIMÀRIA

