
 

  

Proyectos Educativos Arco Iris S.L. 
Beatriz Tortosa, 39 bajo 46021 Valencia 
Teléfonos: 963712047 / 669768058 

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

Estimada família: 

 
Obrim el termini d'inscripció per a l'Escola  Pasqüera, amb el desig que els 

vostres fills ho passen tan bé com  en anys anteriors.  

RebostChef “Rebosteria típica valenciana” és el tema que hem triat 

per a passar quatre dies inoblidables. Preparar receptes de la nostra terra i 

conéixer un poc la història d'estes, és realment apassionant per als 

xiquets/es. Els encanta descobrir, elaborar i participar en el procés de 

creació dels nostres dolços típics. A més els permet conéixer i identificar 

sabors, ampliar el seu vocabulari i coneixements. Les activitats diàries 

estan organitzades atenent a les edats dels participants, de manera que 

primer començaran coneixent la història de la recepta, per a continuar amb 

la seua elaboració. A continuació es donarà pas a les manualitats perquè 

després de l'esmorzar es gaudisquen amb jocs de pascua i concursos 

culinaris. Per a això comptem amb monitors titulats i amb una àmplia 

experiència en el treball amb xiquets.   

 
El període de realització serà des del 7 fins al 10 d’Abril, ambdós 

inclusivament. L’activitat està oberta a xiquets/es d’altres  col.legis. No 

hi haurà servei de menjador, però els xiquets  podrán portar menjar de 

casa si es queden de 2 a 3, sempre que no hi haja que calfar-ho. 

 

Horaris i preus 

 

 

Els xiquets que tinguen pagat el mes complet d'Escola Matinera amb Arco Iris, 

no hauran de pagar l'horari extra de 8 € per este servici, sí que hauran de fer-

ho en horari de ludoteca. 

Els que estigueu interessats, realitzeu l’ingres bancari al Banc Santander, nº 

de compte IBAN ES15 0049 4512 2227 1000 1251    indicant en el concepte 

“Pasqua Max Aub” i el nom i cognoms del xiquet/a. Després, heu de depositar 

la sol.licitud omplida junt amb el  resguard de l’ingrés,  a la bústia de l’ AMPA 

o a Paqui (coordinadora d’arco-iris) en horari de dilluns a dijous de 17 a 18h o a 

Ana (Escola Matinera), fins al  dia 20  de Març 

 
Arco Iris té un Segur de Responsabilitat Civil amb cobertura per un import de 300.000 €. 

 

  

 

 

Escola Pasqüera de 9 a 14h   …………………………...  52 € 

De 8 a 9 i de 14 a 15h………………………………………   8 € per opció 

(Mínim de 5 xiquets per a cada opció) 

 

Nom: __________________________________________________ 

Cognoms: _________________________________________________ 

Data de naixement:   _____/ ____  /_________                Curs:   _______ 

Adreça:      _____________________________________________________________ 

Telèfons de contacte:   ___________________________________________________ 

Correu  electrònic:  ______________________________________________________ 

¿És al.lèrgic a algun aliment? ,Indicar-ho  ____________________________________ 

______________________________________________________________________  

                          Escola matinera                            Escola migdia 

Alumne d’altre  col.legi  (indique el col.legi)    __________________________________  

 

Autorització:  

Pare/ mare o tutor: ____________________________________________________ 
 
Autoritze el meu fill/a a participar en l'activitat d'Escola Pasquera que organitza l'AMPA 
del CEIP Max Aub, entre els  dies 7 i 10 d'Abril del 2015 ambdós inclusivament. 
 
Autoritze a Projectes Educatius Arco Iris, S.L. a realitzar fotografies del meu fill/a, a fi 
d'incloure-les en la galeria d'imatges de la seua pàgina web, a la qual tindran accés 
exclusivament els pares per mitjà de clau d'accés. 
 
                
                                                                       (Indiqueu  amb un Si  autoritze o amb un No)                       
 Data:  _____/ ______/ __________ 
 
                                                                        Signatura  
 

 

  CEIP  MAX AUB 

 

SOL.LICITUD  ESCOLA PASQÜERA  2015 

RebostChef “Rebosteria típica valenciana” 

Les dades que ens han aportat han sigut inclososes 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. 
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